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Vážení Staškovčania, 
prajeme Vám krásne prežitie Vianočných sviatkov, 

veľa lásky, pokoja a pohody v kruhu svojich najbližších. 
V Novom roku 2022 veľa zdravia a spokojnosti.

Ladislav Šimčisko, starosta obce
a zamestnanci obecného úradu

Obecný kalendár 2022
V uplynulých dňoch sme vydali náš tradičný kalen-

dár do domácností na rok 2022. Je užitočným pomoc-
níkom pre obyvateľov, ale aj prezentáciou našej obce -
prírody, histórie, kultúry, športu, podujatí a podobne.
Každý rok sa snažíme vytvoriť iný koncept kalendára,
aby sme obsiahli celú škálu zaujímavostí našej obce 
a života v nej. Za prípadné námety do ďalších kalendá-
rov ďakujeme. Pri vytváraní ich konceptu ich isto 
použijeme.

RECEPT NA NOVÝ ROK 2022

zoberieme 12 mesiacov, poriadne ich očis-
tíme od všetkej nenávisti, sebectva a strachu.
Každý mesiac rozkrájame na 30 alebo 31 die-
lov, takže zásoba vystačí na celý rok. potom
sa každý diel upraví tak, že sa zoberie 1 diel
práce, 2 diely dobrej nálady a humoru, 3 po-
lievkové lyžice optimizmu, lyžička dôvery, ča-
jová lyžička znášanlivosti, zrnko trpezlivosti,
štipka taktu a 1 diel úprimnosti. takto pripra-
vené to ozdobíme šľahačkou pozornosti 
a servírujeme s milým úsmevom s sladkými
slovami.

Pokoj, lásku a milosť 
z rúk Božieho syna 

pre všetky dni života

Recept zaslala pani MRavcová
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Rok 2021 nezačal pre záhradkárov
priaznivo. Kvôli pandémii sa nekonala
v termíne výročná členská schôdza, ne-
zabezpečovali sme jarný rez ovocných
stromčekov vo farskej a  školskej 
záhrade a nekonali sa ani ďalšie akti-
vity. Výročná členská schôdza sa konala
až v letných mesiacoch a to na štadióne
FK Slávia Staškov, aby boli zabezpe-
čené hygienické podmienky v súvislosti
s pandémiou. Nový elán záhradkárom
však dala prognóza úrody ovocia, ktoré
začalo pomaly dozrievať koncom let-
ných a začiatkom jesenných mesiacov.
Týmto sa naštartovala aj jedna z našich
hlavných činností a  to výroba muštu

pre našich záhradkárov a  občanov
obce. Celkovo sme spracovali za se-
zónu to je počas 8-11 mesiaca 2021 -
20 000 kg ovocia. Hlavným ťahúňom
pri muštovaní bol pán Janko Machov-
čák. Treba však aj spomenúť ostatných
záhradkárov, ktorí sa podieľali na muš-
tovaní a to Marián Šupčík, Ladislav Ba-
lala, Anton Kožák, Janko Haluščák,
Juraj Paleník, Martin Jakubiak. Pri ta-
kejto veľkej úrode ovocia a  zeleniny
sme sa samozrejme chceli pochváliť aj
na obecnej výstave, následne na okres-
nej. Tieto sa však nemohli konať, na-
koľko zasiahla zasa nešťastná pandémia.
Preto sme sa rozhodli propagovať našu

činnosť cestou správcu farského úradu,
ktorý nám odslúžil začiatkom októbra
svätú omšu – „Poďakovanie za úrodu“.
Peknú prezentáciu našej úrody v kos-
tole zabezpečili naše členky Vierka
Krátka a Martinka Paleníková. 

Koniec záhradkárskej sezóny, ktorý
teraz nastal chce výbor základnej orga-
nizácie záhradkárov využiť na údržbu
zariadenia muštárne, jej komplexné vy-
čistenie a prípravu písomných materiá-
lov na chod organizácie do konca roka
2021 a výhľadovo na rok 2022. 

Ján Dodek
Predseda SZZ ZO Staškov

Vážení spoluobčania, 

prežívame posledné dni
tohto kalendárneho roku,
ktorý nám nepriniesol návrat
k bežnému životu, aký sme
žili pred marcom 2020.
Všetci sme v sebe prechová-
vali nádej , že tohtoročné leto
urobí rozhodujúcu bodku za
rôznymi obmedzeniami a
nariadeniami, ktoré sa stali
bežnou súčasťou našej spo-
ločnosti. Nestalo sa a opä-
tovne musíme zbierať sily,

aby sme dokázali v obmedzených podmienkach pracovať,
vzdelávať sa, vedieť sa tešiť z toho čo život prináša. 

Obvykle na tomto mieste bilancujem, čo všetko sa
nám v obci v priebehu roku podarilo vybudovať, zreali-
zovať, pripraviť do budúcna. Uvedomujem si však, že 
v kontexte udalostí doby, ktorou žijeme, to nie je možno
až tak dôležité. Vedenie obce i jej zamestnanci samo-
zrejme pracujú neustále na tom, aby rozvoj Staškova na-
predoval. Priority nás všetkých sa však zmenili. Nad
všetkým ostatným je zdravie tak fyzické ako i duševné,
bez rozdielu vo veku každého z nás. Túžime po doteraz
obyčajných veciach, stretnúť sa s rodinou, priateľmi, zná-

mymi pri rôznych spoločenských príležitostiach bez obáv
z následkov. Chceme sa stretávať na tradičných obecných
podujatiach v dobrej nálade a hojnom počte ako sme boli
zvyknutí. Túžime prichádzať do kostola, tak aby sme ne-
sedeli iba v každej druhej lavici a mohli si konečne navzá-
jom podať ruky na znak vzájomného pokoja a srdečných
medziľudských vzťahov. Ten pokoj potrebujeme všetci 
a vnímame i my na obecnom úrade istú nervozitu a pola-
rizáciu zahniezdenú v nás, zasiatu nielen ťažkou spolo-
čenskou a zdravotnou situáciou, ale i často mätúcimi 
a rozporuplnými príkazmi a opatreniami, ktoré prichá-
dzajú k nám i z tých najvyšších miest. 

História nás učí, že náročné obdobia v dejinách ľudia
vždy ľahšie zvládli iba tak, že sa spoločne zomkli, dokázali
si navzájom pomôcť, pochopiť jeden druhého. Neustále
zdôrazňovanie rozdielnosti v názoroch a postojoch ku
všetkému čo sa okolo nás deje nie je pre naše spoločen-
stvo tou správnou cestou. 

Milí Staškovčania, prajem Vám všetkým krásne
Vianoce v kruhu svojich najbližších, do Nového

roku pevné zdravie, úspechy rodinné i pracovné a rok
2022 nech nám prinesie návrat starých dobrých časov.

S úctou LadiSLav ŠimčiSkO, starosta obce

Záhradkári: Zhodnotenie roku 2021

Ďakujeme za spoluprácu a dôveru v roku 2021 
a prajeme úspešné vykročenie do nového roka. 

OTP Staškov

Žijeme v informačnej a vzdelanostnej explózii. Mnoho
informácií je v knihách a všetko je na webe. Povedia
ti, aký štýl života máš prijať, ako sa môžeš stať

úspešný, ako máš komunikovať, čo máš jesť, kde máš oddy-
chovať a milióny iných rád, ktoré zasahujú všetky oblasti ži-
vota, až po adresu pohrebnej služby. Máme účasť na veľkom
vedomostnom  bohatstve, ktoré vytvorilo ľudstvo, aby mu
pomáhalo a posúvalo dopredu. Bez účasti na ňom si už ne-
vieme predstaviť náš život. 

Môžu nás preto ešte niečím obohatiť jednoduchí pastieri,
ktorí sa ponáhľali do Betlehema, aby sa poklonili Ježišovi? 

Učia nás ponáhľať sa s radosťou tomu, čo je skutočne dô-
ležité, k Ježišovi, k Bohu. Aj my sme dnes dobehli do Betle-
hema, ale v akom stave? Unavení z predvianočnej atmosféry
na námestiach, v médiách a v obchodoch. Unavení z množ-
stva humanitných a nábožných fráz, ktoré sme museli po-
čúvať. Unavení z darčekov, ktoré možno ani nepotrebujeme.
My sme dobehli unavení a nie šťastní. A už myslíme na to,
že za pár dní pôjde opäť všetko po starom. V našom osob-
nom živote, v rodine a vo svete. 

Dokážme sa však v tomto čase skoncentrovať a dajme mu
hlboký zmysel. On sa môže stať pre nás požehnaním do ďal-
šieho života. Pri pohľade na betlehemské dieťa sa môžeme
pýtať: k čomu sa ja v živote ponáhľam s radosťou? A máme
naozaj z niečoho skutočnú, pravú a trvalú radosť? Povieme
si, že dnes je život ťažký. Nikto nám nič nedá zadarmo. Ak

chceme prežiť musíme bojovať. Občas prídu aj nejaké radosti,
ale netrvajú dlho. Podobajú sa na rýchle občerstvenie niekde
na benzínovej pumpe, aby sme mohli nejako prežiť. A máme
pravdu. A je tu ešte Boh, naša viera a náboženstvo. A aj to
chce od nás celé srdce. Všetci a všetko chce od nás celé srdce. 

Jedna relácia v televízii sa nazýva: Uvoľníte sa prosím. Aj
my by sme sa mali dnes uvoľniť. V uvoľnenosti sa pýtajme,
kde je ťažisko nášho života: v nás alebo v Bohu? Ak je v nás,
tak nám aj naďalej bude chýbať „ľahkosť bytia“. Budeme sa
aj naďalej kdesi ponáhľať,  stále viac unavení a menej šťastní.
Ak ťažisko nášho života postavíme na Bohu, môže sa náš ži-
votný zhon zmeniť na „ponáhľanie“ s radosťou, ako nám to
predviedli pastieri.

My v podstate nepotrebujeme nič v živote zmeniť. Ani ro-
dinu, ani spoločenské a pracovné postavenie, ani naše zá-
ujmy, len ťažisko.

Prečo sa Boží Syn narodil medzi nami? Lebo ľudstvo od-
padlo od Boha. Chcel ho  opäť pritiahnuť k Bohu. Chce, aby
sa každý osobne rozhodol nasmerovať svoj život na Boha.

Ježišovo narodenie je darom Boha Otca svetu. Ježiš zja-
vuje Otcovu lásku. V Ježišovi je každý človek obdarovaný. 

Svet nám ukradol Vianoce a  urobil z  nich kolosálnu 
inštitúciu – sviatky obchodu a reklamy. Našim poslaním je 
zachrániť pravé Vianoce. Do svetiel reklamy priniesť svetlo
Kristovo. 

Jozef Šamaj, farár

Pochádzam z  Krásna nad
Kysucou, vyrastal som v ka-
tolíckej rodine. Po skončení
štúdia na gymnáziu a Teolo-
gickej fakulte a  po vy-
sviacke som pracoval medzi
ľuďmi ako kňaz na veľkom
sídlisku v Žiline. Dôležitou
vlastnosťou mojej činnosti
bolo mať rád všetkých ľudí,
zvlášť malé deti a  mládež.
Mojou prvou farnosťou
bola farnosť Lednické
Rovne od 1. 7. 2001. Druhou zastávkou bola farnosť
Žilina – Vlčince. Jedenásť rokov som spravoval a ria-
dil farnosť Kysucký Lieskovec s filiálkou Lodno.  Od
1. 7. 2021 som bol ustanovený za farára v Staškove.

Správca našej farnosti 
PhDr. Mgr. Jozef Šamaj

Duchovné slovo
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Dňa 14. 8. 2021 sa konala výročná
členská schôdza DHZ Staškov.

Rokovanie výročnej členskej schô-
dze viedol p. Jurga Ján, privítal prítom-
ných – hasičov, hasičky, hostí – 
p. Balošákovú Martu, p. Šimáška, 
p. Ladislava Dediča, zástupcov obce
Staškov poslancov p. Fučka Petra,
JUDr. Pončku Štefana, hostí z  DHZ
Zákopčie Tarabov a Ústredie, DHZ Ra-
ková, DHZ Olešná, družobná DHZ
z  ČR Valašská Bystřice. Rokovalo sa
podľa programu, ktorý bol schválený.

Prijatie nových členov: Ján Slovák
ml., Viktor Slovák, Simona Slováková,
Patrik Zahatlan

Bola zvolená:
Návrhová komisia: Mgr. Peter

Jurga, Marián Badura, Martin Turčák 
Volebná komisia: Ján Jurga, Ján

Slovák ml., Štefan Rudinský 
Správu o činnosti predniesol p. Ján

Janošec, poďakoval všetkým za prácu,
informoval o  činnosti DHZ za rok
2020. Kvôli pandémii nebolo možné
schôdzu urobiť skôr, ale výbor DHZ sa
schádzal podľa potreby aj napriek pan-
demickým opatreniam. Súťažné druž-
stvo muži sa zúčastnilo len na troch
hasičských súťažiach. Keď obec za-
siahla pandémia, naši hasiči každý týž-
deň dezinfikovali v  obci autobusové
zástavky, niektoré miesta verejného
priestranstva, základnú školu, zdra-
votné stredisko, všetky schodiská na
bytovkách pri obecnom úrade. Spome-
nul celoplošné testovanie, kde sa tiež
naši hasiči a hasičky podieľali na orga-
nizovaní činnosti. Spomenul aj ďalšie
činnosti našich hasičov. Veľká pocta sa
dostala hasičom – mimoriadne povýše-
nie za lesný požiar v Oščadnici, pový-
šenie za aktívnu a riadiacu činnosť pri
budovaní hasičskej zbrojnice a aktívnu
činnosť počas pandémie Covid-19.
Spomenul aj jubileá našich hasičov
a poďakoval im za prácu. Nakoniec po-
prial všetkým veľa dobrého zdravia,
šťastia a potrebnej sily na prácu do roka
2021.

Správu o hospodárení DHZ za rok
2020 predniesla pokladníčka DHZ

Mária Veselovská , ktorá informovala
o  hospodárení DHZ, doklady boli
skontrolované revíznou komisiou DHZ
a kontrolórom obce. Správu z revíznej
komisie za rok 2020 predniesol pred-
seda RK Mg. Haladej Marian, konšta-
toval, že finančné prostriedky boli
využité účelne a hospodárne. Plán čin-
nosti DHZ na rok 2021 predniesol
Juraj Paleník. Nasledovala voľba vý-
boru, revíznej komisie, delegáta s hla-
som rozhodujúcim na Valné zhromaž-
denie ÚzO DPO SR. Pán Ján Jurga,
predseda volebnej komisie, dal hlaso-
vať o navrhnutých jednotlivých členov
výboru a revíznej komisie.

Delegát s hlasom rozhodujúcim na
Valné zhromaždenie ÚzO DPO SR –
Ján Janošec.

Do nového výboru DHZ Staškov
boli zvolení:
Ján Janošec – predseda, Juraj Páleník –
veliteľ, Ing. Milan Veselovský – preven-
tivár, Rastislav Perďoch – tajomník,
Štefan Rudinský – referent mládeže,
Marián Badura – strojník, Mária Vese-
lovská – hospodár / pokladník, Martin
Turčák – člen výboru, Vladimír Leto –
člen výboru, Tomáš Kajánek – člen vý-
boru, Vanesa Jarošová – člen výboru,
Mgr. Peter Jurga – člen výboru, Vladi-
mír Vyrobík – člen výboru.

Ďalej bola zvolená revízna komisia:
Monika Badurová – predseda, Adriána
Paleníková – člen, Mgr. Júlia Jurgová –
člen.

Ďalším bodom programu bolo
odovzdanie medaily:

Medaila Covid-19: Ján Janošec,
Juraj Páleník, Ing. Milan Veselovský,
Martin Turčák, Marián Badura, Jakub
Perďoch, Vladimír Vyrobík, Vladimír
Leto, Tomáš Kajánek, Rastislav Per-
ďoch, Rudinský Štefan, Mgr. Jurga
Peter, Vyrobík Peter

Mimoriadne povýšenie za lesný
požiar v Oščadnici: Juraj Páleník, Ras-
tislav Perďoch, Štefan Rudinský, Ma-
rián Badura, Peter Jurga, Vladimír
Leto, Matej Nekoranec

Mimoriadne povýšenie: Ing. Milan
Veselovský – za aktívnu a  riadiacu
prácu pri budovaní hasičskej zbrojnice

Mimoriadne povýšenie: Martin
Turčák za veľmi aktívnu činnosť počas
pandémie Covid-19

Čestné uznanie od prezídia DPO
SR: Ján Janošec, Ján Jurga, Mária Ve-
selovská

Príkladná práca: Vladimír Vyrobík,
Ivana Hrušková, Kajánek Tomáš

Čestné uznanie od DPO SR: – rad
Sv. Floriána – Ján Janošec

Jubileá: Vyrobík Peter – 50 r., Ján
Jurga – 60 r.

Pokračovala diskusia, vystúpili:
P. Ján Jurga – oznámil, že 11. sep-

teptembra bude súťaž o  pohár riadi-
teľky ZŠ poobede o 14.00-14.30 hod.
a  večer bude nočná súťaž „Memoriál
M. Veselovského“.

P. Dedič – pozdrav od OV UzO
DPO Čadca, výročná schôdza sa koná
1x za 5 rokov, poblahoželal všetkým
povýšeným, vyznamenaným, veľké oce-
nenie za COVID-19, za zásluhy, prí-
kladnú prácu, rad. Sv. Floriána –
predsedovi J. Janošcovi, zablahoželal
novému výboru, poďakoval za dobrú
spoluprácu s  OÚ, poznamenal, že
správy spĺňali všetky kritéria.

P. Peter Fuček: prihovoril sa za obec,
ospravedlnil starostu a zástupkyňu, veď
sú tu štyria poslanci, hasičský zbor
patrí do štatútu obce, poďakoval za

prácu, aj on mal v dome sršne, poďako-
val hasičom za pomoc, hasiči sú prví
v ohrození života, veľká vďaka aj za co-
vidové časy, boli na testovaniach, podu-
jatiach, poďakoval všetkým členom za
prácu, ďakuje za celý poslanecký zbor.

P. Vašek – predseda z  družobnej
DHZ Valašská Bystřice, poďakoval za
pozvanie, dúfa, že sa budú častejšie
stretávať po uplynutí pandémie.

P. Marta Balošáková – poďakovala
za prácu a  zablahoželala novému vý-
boru, spomenula testovanie – veľká
vďaka, púť do Jelitova – veľká vďaka ha-
sičom, išli aj za dažďa, dokončovanie
zbrojnice, spomenula aj prijatie nových
členov, teší sa na súťaž.

P. Šimášek – okresný veliteľ, ďakuje
za pozvanie, ospravedlnil p. Kozu
a  okresného riaditeľa p. Kapusniaka,
poďakoval za prácu, poďakoval aj hasi-
čom za pomoc pri okresných kolách,
novému výboru poprial veľa síl.

P. Ján Janošec – privítal p. farára Jo-
zefa Šamaja, ktorý sa oneskoril – farské
povinnosti.

Mgr. Jozef Šamaj – farár sa teší na
spoluprácu s hasičmi, poznamenal, že
bude svätá omša, posvätenie zbrojnice.

P. Ján Jurga: poznamenal, že náš
hasič p. Milan Mravec sa dožil 86
rokov, odovzdali mu darček.

Mgr. Peter Jurga prečítal uznesenie
z výročnej členskej schôdze, pozname-
nal, že sa schôdze zúčastnilo 45 členov.

Záver: P. Ján Jurga poďakoval všet-
kým za účasť, pozval na občerstvenie.

Schôdze na záver sa zúčastnil aj
krajský riaditeľ KR HaZZ v Žiline plk.
Ing. Jaroslav Kapusniak, bol na zásahu,
nemohol sa skôr zúčastniť. 

Ján Janošec, 
predseda DHZ Staškov

dobrovoľný hasičský zbor Staškov – výročná
schôdza

11. september, veľký hasičský deň v Staškove

O 14. hodine sa začala detská hasičská súťaž, 13. ročník
o pohár riaditeľky školy. Za veľmi pekného počasia bolo vi-
dieť v očiach detí veľkú radosť, že si môžu po dlhšom čase
zasúťažiť. Veľmi pekne by som sa chcel poďakovať druž-
stvám, ktoré sa zúčastnili tejto súťaže, ale aj trénerom a zve-
rencom, ktorí tieto deti na súťaž pripravili a nezabúdajú na
budúcnosť, aby tieto deti raz po nás mohli prevziať dobro-
voľné hasičské zbory.

O 20. hodine sa začala nočná hasičská súťaž, Memoriál
nášho dlhoročného, zosnulého predsedu Milana Veselov-
ského. Nočná súťaž bola sťažená tým, že sme dali nastreko-
vacie terče, prudári museli nastriekať až 10 litrov vody, preto
boli aj časy vyššie.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým hasičom a ha-
sičkám, ktorí tieto súťaže po dlhšom čase zorganizovali.

Ján Janošec, predseda DHZ Staškov

Výsledky detskej súťaže

CHLAPCI: 1. Staškov 17:82, 2. Oškerda 17:87, 
3. N. Bystrica 21:53, 4. Pšurnovice 23:97, 5. Skalité 24:26,
6. Radôstka 24:61, 7. Ochodnica 28:48, 8. Čierne 31:86, 
9. Zákopčie 38:98, 10. Vychylovka 42:21             

DIEVČATÁ: 1. Staškov 17:53, 2. Lietava 19:06,
3. Vychylovka 35:69, 4. Zákopčie 47:78

Výsledky nočnej hasičskej súťaže

MUŽI:  1. T. Jaseno 19:99, 2. H. Vadičov 23:44, 
3. Vychylovka 24:69, 4. Krasňany 27:51, 
5. Ochodnica 27:57, 6. Staškov C 29:41, 
7. Čierne 29:69, 8. Raková 29:75, 9. Staškov A 30:23,
10. Zákopčie Tarabov 38:28, 11. Zákopčie Ústredie 48:12

ŽENY: 1. T. Jaseno 26:20, 2. Dražkovce 33:38, 
3. Vychylovka 46:90
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Palárikova Raková, celonárodná sú-
ťažná prehliadka ochotníckych amatér-
skych súborov, privítala priaznivcov
divadla už po 53. raz.

Z  dôvodu pandémie ochorenia
COVID-19 bolo podujatie v roku 2021
preložené z apríla 2021 na druhý sep-
tembrový týždeň od 6. do 12. sep-
tembra 2021. Výberová porota vybrala
do súťažnej časti z  18-tich súborov 5
ochotníckych divadelných súborov,
medzi nimi i  náš súbor Staškovan
s hrou Zabíjačka, ktorej premiéra bola
v našej obci už 13. júla 2019. Hlavnými
organizátormi a  garantmi podujatia
boli Kysucké kultúrne stredisko
v  Čadci, mesto Čadca, Kysucká kul-
túrna nadácia a obec Raková. Celotýžd-
ňové divadelné predstavenia sa konali

na javiskách Domu kultúry v  Čadci
a  v  Kultúrnom dome Jána Palárika
v Rakovej a je treba pripomenúť, že boli
na vysokej úrovni. Súťažné predstave-
nia 53. Palárikovej Rakovej hodnotila
odborná porota v zložení: Dramaturg
Peter Kováč – predseda poroty Brati-
slava, Scénograf Jaroslav Válek, Div.
režisér Viktor Kollár – Bratislava,
Herec Ján Greššo – Nitra, Herec SND
v Bratislave Ľubomír Pavlovič, Čestný
porotca herečka Milka Zimková.

Členovia divadelného súboru Eva
v  Čadci hodnotili predstavenia z  po-
hľadu mladého diváka. 

Náš divadelný súbor sa predstavil
hneď vo štvrtok ráno o  8.15 hod. pre
študentov SOŠ technickej, čo bolo
možno i nevýhodou. Povzbudiť nás pri-

šiel osobne i pán starosta obce Ing. La-
dislav  Šimčisko. Odborná porota i po-
rota mladých nás hodnotila pochvalne.
Samozrejme, že sa našli 
i „škulinky chýb“, ale na to, že s nami
nepracoval žiaden profesionálny herec,
náš kolektív sa nemusel hanbiť za svoje
výkony a reprezentáciu nielen obce ale
i regiónu Kysúc. 

Výsledky hodnotenia odbornej po-
roty: 1. miesto – zlatá medaila Jána Pa-
lárika a  finančnú cenu obce Raková
získalo Divadlo mladých Šuňava za ins-
cenáciu hry Tajovského Ženský zákon,
* 2. miesto – strieborná medaila a fi-
nančnú odmenu mesta Čadca získalo
Žabokrecké ochotnícke divadlo za ins-
cenáciu hry F. Urbánka Pani richtárka,
* 3. miesto – bronzovú medailu Jána
Palárika a  finančnú cenu od KKS
Čadca získal náš divadelný súbor Sta-
škovan za hru Zabíjačka.

Medzi viacerými individuálnymi
ocenenými bola i pani Bibiána Grečma-
lová, ktorá získala na návrh poroty
Čestné uznanie za ženský herecký
výkon vo vedľajšej úlohe za stvárnenie
postavy babky v  hre Zabíjačka. Je to
úspech súboru, ktorý bude určite
kladne motivovaný do budúcej sezóny. 

Ďakujeme za ocenenia, za dobrú or-
ganizáciu 53. Palárikovej Rakovej
a som rada, že som bola so súborom jej
súčasťou. 

Mgr. Jozefína Poláčiková, 
režisérka hry Zabíjačka

Napriek pandémii, ktorá trvá už 2 roky, sme uskutoč-
nili aspoň jedno posedenie dňa 7. 8. 2021 pre svojich čle-
nov, ktorí akceptovali pandemické nariadenia. 

Tento rok nás opustili dlhoroční členovia Emil Maslík
a Gitka Cisáriková. Česť ich pamiatke. 

Naproti tomu však pribudli aj noví členovia, manželia
Heglasíkovi a pán Anton Hlava, ktorých srdečne vítame
a dúfame, že sa budú v klube cítiť dobre. Viacerí členovia
dovŕšili okrúhle jubileá a touto cestou im prajeme všetko
dobré a veľa zdravia, aby sme sa mohli aj s nimi naďalej
stretávať. 

Dúfame, že v roku 2022 budeme môcť viackrát usku-
točniť posedenia, na ktoré sme sa vždy tešili. 

Mária Fujáková 

Výstižný citát na pozvánke, ktorú som obdržala od svo-
jich bývalých žiakov Základnej školy v Staškove. Pozvanie
bolo úprimné, ako mnoho predtým, ale niečim výnimočné.
Uplynulo totiž 50 rokov, keď sa rozbehli do ďalšej etapy ži-
vota plní plánov a elánu. Nastal teda čas, keď si znova chceli
pripomenúť a vrátiť sa v myšlienkach tam, kde tvorili jeden
úžasný celok a bolo im všetkým v školských laviciach veselo
so svojským humorom, ale nezabúdajúc na školské povin-
nosti a záľuby. A tak sa rozhodli za organizačnej ochoty a po-
moci Ladislava Straňavského, Darinky Hnidkovej, Vierky
Zvardoňovej a MUDr. Katky Malicherovej, že otvoria spo-
mienky ich mladosti, ktorá bola krásna, bezstarostná v lone
ich rodičov a učiteľov. 

Dátum na pozvánke 10. 9. 2021 sa mi kryl s dátumom
oceňovania súťaže divadelných ochotníckych súborov 
53. výročia Palárikovej Rakovej, na ktorej sa predstavil i náš
divadelný súbor Staškovan. Súbor získal s hrou Zabíjačka
3. miesto a ocenenie Bibiany Grečmalovej za ženský herecký
výkon vo vedľajšej úlohe. Po obdržaní ocenenia som mala
odvoz z Čadce zabezpečený mojimi bývalými žiakmi. 

Po príchode do hosťovskej miestnosti TJ Slávia Staškov
som skoro onemela. Úžasné zvítanie, neopísateľná atmos-
féra, ktorá sa striedala i so slzami, ale prevyšovala ju neoby-
čajná úprimnosť, pokora a úžasná radosť z tohto dožitého
okamihu, kedy sa spolu stretávame po 50-tich rokoch skon-
čenia základnej školy. A stretli sme sa piatykrát za toto ob-
dobie. Samozrejme, že sme si všetci zaspomínali na učiteľov

a spolužiakov, ktorí nás za toto obdobie opustili. A nastal čas
veľkého prekvapenia. Organizátori stretnutia sprostredko-
vali vďaka našej vyspelej telekomunikačnej technike spojenie
s ďalekou Amerikou, kde žije ich bývalý učiteľ Mgr. Ferko
Uhrín so svojou manželkou, tiež učiteľkou Mgr. Milkou
Uhrínovou a deťmi. To bolo radosti! Všetci chceli naraz roz-
právať, vystískať ich, aj ich dospelú dcérku Katku, ktorú sme
mali tiež možnosť vidieť. A zasa slzy radosti, cez ktoré sa
všetci dozvedeli o živote svojich bývalých učiteľov žijúcich
v USA.

Stretnutie sa nieslo v neopísateľnej atmosfére. Oni vôbec
nezostarli a  ako 65-roční to dokazovali či už v  tanečnom
rytme, alebo v spomienkach na všetky kultúrne programy,
ktoré sme nacvičovali, predvádzali a boli zdokumentované
fotografiami. S láskou na to všetko spomínali.

Prečo o tom píšem? Nechcem, aby môj príspevok vyznel
ako samochvála! Chcela som týmto prejaviť úžasný pocit
z tohto stretnutia a vyjadriť to, čo som i s inými kolegami ro-
bila pre tieto deti, školu, obec. Ostalo im to v pamäti a my
sme im za to vďační. 

Želám všetkým týmto mojim bývalým 65-ročným
„deťom“ hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a vďačnosti od
svojich blízkych. Ďakujem za krásne stretnutie, ktoré omla-
dilo moje srdce. 

Mgr. Jozefína Poláčiková – bývalá triedna učiteľka

Postrehy z národnej súťažnej prehliadky
ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde

Takí boli a takí zostali ....
„Na rozprávky sme starí, ale mladí na prehry...“

činnosť klubu
dôchodcov pri
Obecnom úrade
Staškov

Slza v oku, v srdci
žiaľ, čo drahé nám 
bolo, osud vzal. 
Odišla si nám 
všetkým, ktorí Ťa radi
mali. Odišla si bez toho,
aby nám Tvoje ústa zbohom dali. 
Len ten, kto niekoho 
navždy stratí, vie, čo je
bolesť a žiaľ. Tá rana
v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.

Dňa 31. 8. 2021 nás opustila naša drahá mamička,
babička a prababička Anna Šupolová. 

Jozef Kudláč
6. výročie úmrtia

POĎAKOVANIE!
V mene celej rodiny by sme
sa chceli týmto poďakovať
všetkým, ktorí nám
akokoľvek pomohli v ťažkom
období, keď sme bojovali
o život našej dcéry Karinky.
Aj keď sme boj prehrali,
Vaša pomoc a podpora nás
držala „nad vodou“. 
ĎAKUJEME

Otec, mama, sestra Emka

S P O L O Č E N S K Á  K R O N I K A  2 0 2 1

Karin Bytčánková Anna Šupolová

Vážení občania, obec Staš kov Vám ponúka bezplatnú službu zverejnenia blahoželania k jubileu, 
spomienky, výročia, narodenie dieťaťa... Kontakt: 041/43 02 728, E-mail: kultura@staskov.sk
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Materská škola  v  novom  škol-
skom roku 2021/2022 otvorila
všetky štyri triedy v  riadnom re-
žime so všetkými hygienicko-
epidemiologickými opatreniami.

Od septembra 2021  fungovanie v škol-
ských zariadeniach sa riadi Školským
semaforom – manuál, ktorý garantuje,
že školy by mali fungovať prezenčne aj
v prípade, že sa zhorší epidemická si-
tuácia. Bez väčších obmedzení sa nám
darí túto situáciu zvládať. Materskú
školu navštevuje 87 detí, z  toho je 30
predškolákov, ktorí absolvujú po prvý
krát povinné predprimárne vzdeláva-
nie. Majú právo navštevovať spádovú
materskú školu Staškov. Ak sa deti po-
znajú z materskej školy, nepredstavuje
pre nich prvý ročník ZŠ veľký skok v ich
živote. V  opačnom prípade sa u  nich
pravdepodobne vyskytnú určité obavy.
Pri výchovno-vzdelávacej činnosti detí,
ktorá je regulovaná Štátnym vzdeláva-
cím programom, plánujeme ciele
a obsah vzdelávania pre pripravenosť
dieťaťa na vstup do ZŠ.  Školská zrelosť
je podmienená dosiahnutím telesnej,
rozumovej, sociálno-citovej a pracovno
-motivačnej spôsobilosti dieťaťa, aby
bez problémov zvládlo nároky, ktoré na
neho kladie škola.

Teší nás, že aj napriek epidemiolo-
gickým opatreniam sa nám darí usku-
točňovať niektoré plánované aktivity.
Jednou z  najdôležitejších jesenných

tém pre kreativitu sú Plody jesene. 
V rámci spolupráce materskej školy
s rodinou sa do školskej akcie zapojili
aj rodičia s deťmi. Z ovocia a zeleniny
sme spoločne vytvorili rôzne jesenné
dekorácie, ktoré nám zdobili interiér
a exteriér materskej školy.

Tohtoročnú Šarkaniádu „Šarkan
letí, šarkan letí, za ním chlapci, za ním
deti“ sme uskutočnili na školskom
dvore. Deti behali a radovali sa s vlast-
nými šarkanmi, ktoré si vyrobili doma
s rodičmi a s pani učiteľkami v triede.
Svätý Mikuláš, anjel a čertík navštívili
naše deti v jednotlivých triedach, kde sa
navzájom potešili básničkou, pesnič-
kou a sladkým balíčkom. Nezabudli
sme na jeden z  pekných zvykov 

Sv. Lucie a pri vianočnom stromčeku
plnom prekvapení si pripomenuli 
ľudové tradície „Vianoce u  starej
mamy“.

Naša MŠ sa zapojila do projektu
„Múdre hranie“ a získala finančný
príspevok vo výške 900 eur na nákup
detských kníh, hračiek a  pomôcok.
Chceme sa poďakovať všetkým rodi-
čom, ktorí potešili deti novými hrač-
kami, pomôckami a  pracovným
materiálom. Rovnako ďakujeme rodi-
čom, zamestnancom a podnikateľom,
ktorí prispeli pre deti sumou 2% z dane.
Deti sa budú tešiť z nového záhrad ného
domčeka, športového náčinia a det-
ských dopravných prostriedkov. Sna-
žíme sa okrem materiálneho zabezpe-
čenia a zdravého stravovania vytvoriť
v materskej škole také prostredie, v kto-
rom sa každé dieťa cíti bezpečne,
dobre, sebaisto a do ktorého chodí s ra-
dosťou.

„Všetko čo robíme, je iba kvapka
v  mori, ale keby sme to nerobili, tá
kvapka by tam chýbala.“

Zo srdca prajeme krásne prežitie
vianočných sviatkov v  kruhu najbliž-
ších.

Kolektív materskej školy Staškov

Nový školský rok v materskej škole Staškov  

Šarkaniáda

Výstava ovocia a zeleniny

Uznesenia plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva zo dňa 25. júna 2021

K  otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu
programu rokovania, voľbe návrhovej
komisie, overovateľov a  určeniu zapi-
sovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) návrhovú komisiu: 
Predseda návrhovej komisie: Mgr. Ján
Kubošek
členovia: JUDr. Štefan Pončka, Ing. Milan
Veselovský 
b) overovateľov zápisnice: Peter Fuček,
Ján Janošec
c) program rokovania Obecného zastu-
piteľstva Staškov

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo ukladá Staveb-
nej komisii riešiť žiadosť o  určenie po-
užitia dopravného značenia na príjaz-
dovú cestu IP 28a, obytná zóna na ulici
Staškov u Kožákov, prístupová cesta na
CKN 4432/1, CKN 4437/2 a CKN 2810/1
katastrálne územie Staškov, žiadateľ 
p. Juraj Vlček, bytom Staškov. Úloha
splnená. Na odporúčanie stavebnej ko-
misie bolo umiestnené dopravné znače-
nie pre zníženie rýchlosti.
b) Obecné zastupiteľstvo ukladá Staveb-
nej komisii riešiť žiadosť o odkúpenie po-
zemku CKN 2739 o výmere cca 2,6 m2,
žiadateľ p. Peter Maslík, bytom Staškov.
Úloha splnená. Žiadateľ bol oboznámený
s ďalším postupom pri realizácii jeho žia-
dosti. 
c) Obecné zastupiteľstvo ukladá Staveb-
nej komisii riešiť žiadosť o  pridanie ve-
rejného osvetlenia k  rodinnému domu,
žiadateľ p. Peter Baraník a  manželka 
p. Terézia Baraníková, bytom Staškov.
Úloha splnená. Stavebná komisia navrhla
zamietnutie žiadosti z dôvodu, že v blíz-
kosti domu žiadateľov sa už nachádza
stĺp verejného osvetlenia so svietidlom.
d) Obecné zastupiteľstvo ukladá Staveb-
nej komisii riešiť žiadosť o  odkúpenie
obecného pozemku parcely CKN 300
o  výmere 171 m2 druh pozemku trvalý
trávnatý porast a  CKN 301 o  výmere 
129 m2 druh pozemku trvalý trávnatý po-
rast, žiadatelia p. Martin Kováčik a man-
želka p. Andrea Kováčiková, bytom 
Staškov . Úloha splnená. Stavebná komi-
sia odporúča predaj majetku Obce 
Staškov priamym predajom. 
e) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obec-

nému úradu pripraviť technické riešenie
a dodatok nájomnej zmluvy na priestory
budovy s.č. 25. Úloha splnená. Žiadosť
sa zamieta na základe odporúčania sta-
vebnej komisie. 
f) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obec-
nému úradu dať vypracovať geometrický
plán na oddelenie parciel majetku pri bu-
dove s. č. 623. Úloha trvá. 

K  bodu č. 4: Rozpočtové opatrenie 
č. 1/2021 MŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 MŠ 
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 MŠ 
Staškov.

K  bodu č. 5: Správa o  hospodárení 
k 31.  12. 2020 MŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o  hospodárení k  31. 12. 2020 
MŠ Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Správu o  hospodárení k  31. 12. 2020 
MŠ Staškov.

K  bodu č. 6: Rozpočtové opatrenie 
č. 2/2021 ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 ZŠ 
Staškov. 
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 ZŠ 
Staškov.

K  bodu č. 7: Rozpočtové opatrenie 
č. 1/2021 CVČ
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 CVČ.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 CVČ.

K  bodu č. 8: Návrh na organizáciu ZŠ
Staškov pre školský rok 2021/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre
školský rok 2021/2022.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre
školský rok 2021/2022.

K  bodu č. 9: Zápisnica z  vyraďovacej 
komisie Obecný úrad Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zápisnicu z vyraďovacej komisie Obecný
úrad Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Vyradenie majetku Obecného úradu 
Staškov v zmysle zápisnice z vyraďova-
cej komisie Obecný úrad Staškov. 

K  bodu č. 10: Zápisnica z  vyraďovacej
komisie OTP Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zápisnicu z  vyraďovacej komisie OTP
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Vyradenie majetku OTP Staškov
v zmysle zápisnice z vyraďovacej komi-
sie OTP Staškov.

K  bodu č. 11: Zápisnica z  likvidačnej 
komisie Obecný úrad Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zápisnicu z likvidačnej komisie Obecný
úrad Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Likvidáciu majetku Obecného úradu 
Staškov v zmysle zápisnice z likvidačnej
komisie Obecný úrad Staškov. 

K bodu č. 12: Zápisnica z likvidačnej ko-
misie OTP Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zápisnicu z  likvidačnej komisie OTP 
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Likvidáciu majetku OTP Staškov 
v zmysle zápisnice z likvidačnej komisie
OTP Staškov.

K bodu č. 13: Stanovisko hlavného kon-
trolóra k záverečnému účtu
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Stanovisko hlavného kontrolóra k záve-
rečnému účtu za rok 2020.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavného kontrolóra k záve-
rečnému účtu za rok 2020.

K  bodu č. 14: Záverečný účet Obce 
Staškov za rok 2020

UzNESENIE 76/2021
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Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Tvorbu Rezervného fondu vo výške 10%
z prebytku rozpočtu v zmysle Závereč-
ného účtu Obce Staškov za rok 2020 po
vylúčení nevyčerpateľných prostriedkov
v sume 29 296 €.
B/ SCHVAĽUJE
Tvorbu Rezervného fondu vo výške 10%
z prebytku rozpočtu v zmysle Závereč-
ného účtu Obce Staškov za rok 2020 po
vylúčení nevyčerpateľných prostriedkov
v sume 29 296 €.

K  bodu č. 14: Záverečný účet Obce 
Staškov za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Záporný rozdiel finančných operácií
v  zmysle Záverečného účtu obce 
Staškov za rok 2020 vo výške 105 556 €.
B/ SCHVAĽUJE
Krytie záporného rozdielu finančných
operácií z prebytku bežného a kapitálo-
vého rozpočtu v  zmysle Záverečného
účtu obce Staškov vo výške 105 556 €.

K  bodu č. 14: Záverečný účet Obce 
Staškov za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zostatok hospodárenia v  zmysle záve-
rečného účtu obce Staškov za rok 2020
na posilnenie kapitálového rozpočtu na
rok 2021 vo výške 158 104 €.
B/ SCHVAĽUJE
Zostatok hospodárenia v  zmysle záve-
rečného účtu obce Staškov za rok 2020
na posilnenie kapitálového rozpočtu na
rok 2021 vo výške 158 104 €.

K  bodu č. 14: Záverečný účet Obce 
Staškov za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Záverečný účet obce Staškov za rok
2020 a  celoročné hospodárenie obce
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Záverečný účet obce Staškov za rok
2020 a  celoročné hospodárenie obce
Staškov bez výhrad. 

K  bodu č. 15: Individuálna výročná
správa Obce Staškov za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Individuálnu výročnú správu Obce Staš-
kov za rok 2020.
B/ SCHVAĽUJE
Individuálnu výročnú správu Obce Staš-
kov za rok 2020.

K  bodu č. 16: Rozpočtové opatrenie 
č. 3/2021 Obce Staškov

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 Obce
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 Obce
Staškov.

K bodu č. 17: Návrh plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra na druhý pol-
rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na druhý polrok 2021.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na druhý polrok 2021 a pove-
ruje hlavného kontrolóra obce Staškov
výkonom kontrolnej činnosti v  zmysle
schváleného plánu kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2021.

K bodu č. 18: Výročná správa a účtovná
uzávierka za rok 2020 Združenie TKO
Semeteš, n.o. 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Výročnú správu a uzávierku za rok 2020
Združenie TKO Semeteš, n.o. 
B/ BERIE NA VEDOMIE
Výročnú správu a uzávierku za rok 2020
Združenie TKO Semeteš, n.o.

K  bodu č. 19: Predaj majetku Obce 
Staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – Pavol Perďoch a  manželka
Mária Perďochová
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO a B/ SCHVAĽUJE
Predaj prebytočného majetku Obce 
Staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – p. Pavol Perďoch a  manželka
p. Mária Perďochová – parcely CKN
976/5 zastavaná plocha o výmere 27 m2

a CKN 976/6 zastavaná plocha o výmere
40 m2, katastrálne územie Staškov, vy-
tvorené na základe GP č. 43/2019 GEO-
DETIKA Ján Kubuš, sídlo 1. Mája 1434,
023 02 Krásno nad Kysucou, úradne
overila Ing. Terézia Targošová č. 721/2019
dňa 2. 7. 2019 z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa, žiadatelia p. Pavol Perďoch
a manželka p. Mária Perďochová, bytom
Staškov. Cena je stanovená na základe
znaleckého posudku č. 5/2021 (vypra-
coval znalec Ing. Vladimír Badura dňa 
23. 6. 2021) vrátane nákladov spojených
s  vypracovaním znaleckého posudku
a to 10,50 €/m2 (spolu 703,50 €).
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiada-
telia užívajú predmetné parcely v dobrej
viere 41 rokov. Predmetné parcely sú sú-
časťou záhrady pri rodinnom dome žia-
dateľov a čiastočne zastavané hospo-
dárskou budovou. Žiadatelia uhradia
všetky poplatky spojené s vypracovaním

znaleckého posudku a prevodom ma-
jetku v katastri nehnuteľností.

K  bodu č. 20: Predaj majetku Obce 
Staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – Irena Kožáková
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO a B/ SCHVAĽUJE
Predaj prebytočného majetku Obce 
Staškov  z dôvodu hodného osobitného
zreteľa - parcely CKN 4516/5 orná pôda
24 m2, CKN 4516/6 orná pôda 102 m2,
CKN 4519/3 trvalý trávny porast 16 m2,
CKN 4519/4 trvalý trávny porast 55 m2,
CKN 4520/2 zastavaná plocha 55 m2,
CKN 4521/4 zastavaná plocha 319 m2,
CKN 4521/5 zastavaná plocha 15 m2,
CKN 4521/6 zastavaná plocha 4 m2,
CKN 4516/4 orná pôda 153 m2, vytvo-
rené GP č. 97/2020 dňa 10. 02. 2021 Mi-
roslavom Ripelom – GEOMER, sídlo Li-
pová 810/30, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, úradne overil Ing. Terézia Targo-
šová č. 165/2021 zo dňa 11. 3. 2021, z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa – žia-
dateľ p. Irena Kožáková, bytom Staškov.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiada-
teľka užíva predmetné parcely v dobrej
viere viac ako 40 rokov. Parcely sú sú-
časťou záhrady pri rodinnom dome. Žia-
dateľke bol schválený odpredaj na zá-
klade Uznesenia č. 9/2004 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Staškov
konaného dňa 03. 09. 2004 parciel EKN
10770, EKN 10771, EKN 10773 v celko-
vej výmere 709 m2. Parcely boli zame-
rané GP č. 74/2003, ktorý mal slúžiť ako
podklad v rámci projektu ROEP. K zápisu
predmetného GP č. 74/2003 a kúpnej
zmluvy (uzatvorená 6. 9. 2004 medzi
účastníkmi Obcou Staškov zastúpenou
starostom p. Jánom Dodekom ako pre-
dávajúcim a  kupujúcou p. Irenou Kožá-
kovou) na Katastrálnom úrade nedošlo
k zápisu. Pôvodná výmera činila 709 m2.
Vznikom nového GP č. 97/2020 vznikol
rozdiel vo výmere parciel 34 m2. 
Na základe vyššie uvedených skutoč-
ností obec Staškov stanovuje cenu na
vzniknutý rozdiel vo výmere parciel 
(34 m2), cena je stanovená na základe
znaleckého posudku č. 5/2021 (vypra-
coval znalec Ing. Vladimír Badura dňa 
23. 6. 2021) vrátane nákladov spojených
s  vypracovaním znaleckého posudku
a to 11,20 € (spolu 380,80 €). Žiadatelia
uhradia všetky poplatky spojené s vy-
pracovaním znaleckého posudku a pre-
vodom majetku v katastri nehnuteľností. 

K  bodu č. 21: Zámer zámeny a  predaj
majetku Obce Staškov – Ľudmila Ba-
culáková
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO a B/ SCHVAĽUJE
Prebytočnosť majetku obce Staškov
parcely CKN 1627/6 zastavaná plocha
o výmere 30 m2 a CKN 1627/7 zastavaná
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plocha o výmere 6 m2, katastrálne úze-
mie Staškov, vytvorené na základe GP č.
72/2020 GEODÉZIA Čadca, Ing. Jana
Fuljerová, úradne overil Ing. Terézia Tar-
gošová č. 189/2021 dňa 16. 03. 2021.

K  bodu č. 21: Zámer zámeny a  predaj
majetku Obce Staškov – Ľudmila Ba-
culáková
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO a B/ SCHVAĽUJE
NA ZVEREJNENIE
Zámer Obce Staškov zameniť nehnuteľ-
nosti zapísané na liste vlastníctva 
č. 1179, vedené Okresným úradom
Čadca, katastrálnym odborom ako par-
cely registra CKN parcelné číslo 1627/6,
o  výmere 30 m2 – zastavaná plocha
a CKN parcelné číslo 1627/7, o výmere
6 m2 – zastavaná plocha, nachádzajúce
sa v okrese Čadca, obec Staškov, kata-
strálne územie Staškov, vo výlučnom
vlastníctve Obce Staškov 
za
nehnuteľnosti zapísané na liste vlast-
níctva č. 3582, vedené Okresným úra-
dom Čadca, katastrálnym odborom ako
parcely  registra CKN parcelné číslo
1627/10, o  výmere 36 m2 – zastavaná
plocha a  CKN parcelné číslo 1627/11,
o  výmere 1 m2 – zastavaná plocha, na-
chádzajúce sa v  okrese Čadca, obec 
Staškov, katastrálne územie Staškov,
podľa geometrického plánu č. 72/2020,
vyhotoveného vyhotoviteľom GEODÉ-
ZIA ČADCA, s.r.o., Ing. Jana Fuljerová,
Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, IČO:
46264761, úradne overeného Okres-
ným úradom Čadca, katastrálnym odbo-
rom dňa 16. 3. 2021, pod č. 189/2021 Ing.
Teréziou Targošovou, vo výlučnom vlast-
níctve p. Ľudmily Baculákovej.

Zamieňajúci Obec Staškov bezodplatne
nadobudne 1 m2, s  čím zamieňajúci 
p. Ľudmila Baculáková súhlasí. Bonita
parciel je rovnaká, nakoľko sa parcely na-
chádzajú v  jednej lokalite a  susedia
spolu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spo-
číva v tom, že obec pozemok, ktorý za-
mieňa, nevyužíva a je prebytočný.

K bodu č. 22: Stanoviská k investičnej
činnosti obce Staškov podľa §4 ods.3
d) Zákona č. 369/1990 Zb.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Stanoviská k  investičnej činnosti obce
Staškov podľa §4 ods.3 d) Zákona 
č. 369/1990 Zb. a to:
Žiadateľ p. Michal Kubinec a  manželka
Miroslava (výstavba rodinného domu) –
parcela CKN 4561/3, CKN 4530/2.
Žiadateľ p. Patrik Sakson (výstavba ro-
dinného domu) – CKN 5127/1, CKN
5126/1, CKN 5127/2, CKN 5123/2, CKN
5129/2, CKN 5127/1, CKN 5126/1, CKN

5130, CKN 5129/1, CKN 5128/1, 5128/2.
Žiadateľ p. Iveta Skotnická (výstavba ro-
dinného domu) – CKN 3550/10.
Žiadateľ p. Pavol Pohančeník – CKN
3550/12.
B/ SÚHLASÍ
S  investičnou činnosťou obce Staškov
podľa §4 ods.3 d) Zákona č. 369/1990
Zb a to:
Žiadateľ p. Michal Kubinec a  manželka
Miroslava (výstavba rodinného domu) –
parcela CKN 4561/3, CKN 4530/2.
Žiadateľ p. Patrik Sakson (výstavba ro-
dinného domu) – CKN 5127/1, CKN
5126/1, CKN 5127/2, CKN 5123/2, CKN
5129/2, CKN 5127/1, CKN 5126/1, CKN
5130, CKN 5129/1, CKN 5128/1, 5128/2.
Žiadateľ p. Iveta Skotnická (výstavba ro-
dinného domu) – CKN 3550/10.
Žiadateľ p. Pavol Pohančeník – CKN
3550/12.

K  bodu č. 23: Schválenie odplatného
prevodu majetku v  správe SPF pre
účely budovania chodníkov a rozhľadne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Schválenie odplatného prevodu majetku
v  správe SPF pre účely budovania roz-
hľadne CKN 4418/8 t.t.p. o výmere 217
m2.
B/ SCHVAĽUJE
Odplatný prevod majetku v správe SPF
pre účely budovania rozhľadne CKN
4418/8 t.t.p. o výmere 217 m2.

K  bodu č. 23: Schválenie odplatného
prevodu majetku v  správe SPF pre
účely budovania chodníkov a rozhľadne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Schválenie odplatného prevodu majetku
v správe SPF pre účely budovania chod-
níkov CKN 2445/10 zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 6 m2, CKN 2445/11
zastavaná plocha a  nádvorie  o výmere 
7 m2, CKN 2445/12 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 9 m2, CKN 2445/9
zastavaná plocha a  nádvorie o  výmere
5 m2, CKN 2445/5 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7 m2, CKN 2445/8
zastavaná plocha a  nádvorie o  výmere
5 m2.
B/ SCHVAĽUJE
Odplatný prevod majetku v správe SPF
pre účely budovania chodníkov CKN
2445/10 zastavaná plocha a  nádvoria
o výmere 6 m2, CKN 2445/11 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 7 m2, CKN
2445/12 zastavaná plocha a  nádvorie
o výmere 9 m2, CKN 2445/9 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 5 m2, CKN
2445/5 zastavaná plocha a  nádvorie
o výmere 7 m2, CKN 2445/8 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 5 m2.

K  bodu č. 24: Výkup pozemkov pod

miestnu komunikáciu a cyklo-komuni-
káciu po ľavom a  pravom brehu rieky
Kysuca od mosta k OÚ po hranicu s ob-
cou Raková
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
  A/ PREROKOVALO a B/ SCHVAĽUJE
Výkup pozemkov pod miestnu komuni-
káciu a cyklo-komunikáciu po ľavom 
a pravom brehu rieky Kysuca od mosta
k OÚ po hranicu s obcou Raková a to na-
sledovné parcely:

LV č. 8042 a to: parcela C-KN 1356/74
ostatná plocha o  výmere 584 m2 pod
B30 spoluvlastnícky podiel: 1/144
LV č. 8012 a to: parcela C-KN 1253/33
vodná plocha o  výmere 1544 m2 pod
B64 spoluvlastnícky podiel: 27/2592,
parcela C-KN 1253/34 vodná plocha
o  výmere 671 m2 pod B64 spoluvlast-
nícky podiel: 27/2592, parcela C-KN
2260/4 ostatná plocha o výmere 14 m2

pod B64 spoluvlastnícky podiel:
27/2592, parcela C-KN 2260/5 ostatná
plocha o výmere 269 m2 pod B64 spo-
luvlastnícky podiel: 27/2592, parcela C-
KN 2337/19 ostatná plocha o  výmere
270 m2 pod B64 spoluvlastnícky podiel:
27/2592
LV č. 8061 a  to: parcela C-KN 2129/6
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
67 m2 pod B64 spoluvlastnícky podiel:
27/2592, parcela C-KN 2129/7 Zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2

pod B64 spoluvlastnícky podiel:
27/2592, parcela C-KN 2129/8 Zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2

pod B64 spoluvlastnícky podiel:
27/2592
Predávajúca: Gajdičiarová Oľga, bytom
Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 169,58 €, kúpy kúpnu
cenu 5,00 € za m2

LV č. 8023 parcela C-KN 1253/40 vodná
plocha o výmere 209 m2 pod B5 spolu-
vlastnícky podiel: 737100/55282509,
pod B61 spoluvlastnícky podiel:
1867320/55282509, pod B72 spolu-
vlastnícky podiel: 276412/165847527,
LV č. 8038 a to: parcela C-KN 1253/16
vodná plocha o výmere 585 m2 pod B5
spoluvlastnícky podiel: 737100/
55282509, pod B72 spoluvlastnícky po-
diel: 276412/165847527
LV č. 8035 a  to: parcela C-KN 1292/8
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
3 m2 pod B2 spoluvlastnícky podiel:
9555840 / 245721600
Predávajúca: Smrečková Irena, bytom
Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 95,20 €, kúpy kúpnu
cenu 5,00 € za m2

LV č. 8025 parcela C-KN 1253/41 vodná
plocha o výmere 398 m2 pod B122 spo-
luvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, LV č. 8027 parcela C-KN
1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2

pod B62 spoluvlastnícky podiel:
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136080/13063680 
LV č. 8039 a to: parcela C-KN 1253/17
vodná plocha o  výmere 900 m2 pod
B122 spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/79
ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B122
spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/80
ostatná plocha o výmere 10 m2 pod B122
spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/81
ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B122
spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/82
ostatná plocha o  výmere 87 m2 pod
B122 spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/83
ostatná plocha o  výmere 313 m2 pod
B122 spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/84
ostatná plocha o  výmere 63 m2 pod
B122 spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920
LV č. 8040 a to: parcela C-KN 1253/18
vodná plocha o výmere 458 m2 pod B62
spoluvlastnícky podiel: 136080/
13063680, parcela C-KN 1356/85
ostatná plocha o výmere 50 m2 pod B62
spoluvlastnícky podiel: 136080/
13063680, parcela C-KN 1356/86
ostatná plocha o  výmere 494 m2 pod
B62 spoluvlastnícky podiel: 136080/
13063680
Predávajúca: Mgr. Anastázia Klučková,
Čadca  spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 69,53 €, kúpy kúpnu
cenu 5,00 € za m2

LV č. 8025 parcela C-KN 1253/41 vodná
plocha o výmere 398 m2 pod B109 spo-
luvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920 
LV č. 8027 parcela C-KN 1253/42 vodná
plocha o výmere 137 m2 pod B50 spolu-
vlastnícky podiel: 29160/13063680
LV č. 8039 a to: parcela C-KN 1253/17
vodná plocha o  výmere 900 m2 pod
B109 spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920, parcela C-KN 1356/79
ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B109
spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920, parcela C-KN 1356/80
ostatná plocha o  výmere 10 m2 pod
B109 spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920, parcela C-KN 1356/81
ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B109
spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920, parcela C-KN 1356/82
ostatná plocha o  výmere 87 m2 pod
B109 spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920, parcela C-KN 1356/83
ostatná plocha o  výmere 313 m2 pod
B109 spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920, parcela C-KN 1356/84
ostatná plocha o  výmere 63 m2 pod
B109 spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920
LV č. 8040 a to: parcela C-KN 1253/18
vodná plocha o výmere 458 m2 pod B50
spoluvlastnícky podiel: 29160/

13063680, parcela C-KN 1356/85
ostatná plocha o výmere 50 m2 pod B50
spoluvlastnícky podiel: 29160/
13063680, parcela C-KN 1356/86
ostatná plocha o  výmere 494 m2 pod
B50 spoluvlastnícky podiel: 29160/
13063680
LV č. 8056 a to: parcela C-KN 2042/11
ostatná plocha o výmere 3 m2 pod B28
,spoluvlastnícky podiel: 103680/
3265920, parcela C-KN 2042/12
ostatná plocha o  výmere 125 m2 pod
B28 spoluvlastnícky podiel: 103680/
3265920, parcela C-KN 2042/13
ostatná plocha o výmere 88 m2 pod B28
spoluvlastnícky podiel: 103680/
3265920
LV č. 8057 a to: parcela C-KN 2042/14
ostatná plocha o  výmere 1 m2 pod B28
spoluvlastnícky podiel: 103680/
3265920, parcela C-KN 2042/15 ostatná
plocha o výmere 597 m2 pod B28 spolu-
vlastnícky podiel: 103680/ 3265920,
parcela C-KN 2042/16 ostatná plocha
o  výmere 178 m2 pod B28 spoluvlast-
nícky podiel: 103680/ 3265920, parcela
C-KN 2042/18 ostatná plocha o výmere
8 m2 pod B28 spoluvlastnícky podiel:
103680/ 3265920, parcela C-KN
2042/19 ostatná plocha o výmere 32 m2

pod B28 spoluvlastnícky podiel: 103680/
3265920, parcela C-KN 2042/20
ostatná plocha o výmere 113 m2 pod B28
spoluvlastnícky podiel: 103680/
3265920
LV č. 8058 a to: parcela C-KN 1253/29
vodná plocha o výmere 50 m2 pod B28
spoluvlastnícky podiel: 103680/
3265920, parcela C-KN 2042/9 ostatná
plocha o výmere 177 m2 pod B28 spolu-
vlastnícky podiel: 103680/3265920,
parcela C-KN 2042/10  ostatná plocha
o  výmere 289 m2 pod B28 spoluvlast-
nícky podiel: 103680/3265920, parcela
C-KN 2042/17 ostatná plocha o výmere
26 m2 pod B28 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920, parcela C-KN
2042/21 ostatná plocha o výmere 503
m2 pod B28 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920, parcela C-KN
2042/24 ostatná plocha o výmere 19 m2

pod B28 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920
Predávajúca: Mária Lysková, r. Turiaková,
bytom Staškov spolu kúpna cena za jed-
notlivé podiely vo výške 384,10 €, kúpy
kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 8012 parcela C-KN 1253/33 vodná
plocha o výmere 1544 m2 pod B52 spo-
luvlastnícky podiel: 25920/1658880,
parcela C-KN 1253/34 vodná plocha
o  výmere 671 m2 pod B52 spoluvlast-
nícky podiel: 25920/1658880, parcela
C-KN 2260/4 ostatná plocha o výmere
14 m2 pod B52 spoluvlastnícky podiel:
25920/1658880, parcela C-KN 2260/5
vodná plocha o výmere 269 m2 pod B52
spoluvlastnícky podiel: 25920/
1658880, parcela C-KN 2337/19 vodná

plocha o výmere 270 m2 pod B52 spo-
luvlastnícky podiel: 25920/1658880
LV č. 8061 a  to: parcela C-KN 2129/6
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
67 m2 pod B64 spoluvlastnícky podiel:
25920/1658880, parcela C-KN 2129/7
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
11 m2 pod B64 spoluvlastnícky podiel:
25920/1658880, parcela C-KN 2129/8
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
23 m2 pod B64 spoluvlastnícky podiel:
25920/1658880
Predávajúca: Maslíková Mária, rod. Ko-
váčiková, bytom Staškov spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške
224,04 €, kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 8036 a to: parcela C-KN 1253/14
vodná plocha o výmere 214 m2 pod B60
spoluvlastnícky podiel: 90720/2419200,
parcela C-KN 1292/1 Zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 84 m2 pod B60 spo-
luvlastnícky podiel: 90720/2419200,
parcela C-KN 1312/14  ostatná plocha
o  výmere 182 m2 pod B60 spoluvlast-
nícky podiel: 90720/2419200
LV č. 8037 a  to: parcela C-KN 1292/7
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
61 m2 pod B60 spoluvlastnícky podiel:
90720/2419200
Predávajúca: Helena Matláková, rod. Go-
neková, bytom Staškov spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške
101,35 €, kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 8012 parcela C-KN 1253/33 vodná
plocha o výmere 1544 m2 pod B52 spo-
luvlastnícky podiel: 34560/1658880,
parcela C-KN 1253/34 vodná plocha
o  výmere 671 m2 pod B52 spoluvlast-
nícky podiel: 34560/1658880, parcela
C-KN 2260/4 ostatná plocha o výmere
14 m2 pod B52 spoluvlastnícky podiel:
34560/1658880, parcela C-KN 2260/5
vodná plocha o výmere 269 m2 pod B52
spoluvlastnícky podiel: 34560/
1658880, parcela C-KN 2337/19 vodná
plocha o výmere 270 m2 pod B52 spo-
luvlastnícky podiel:  34560/1658880
LV č. 8061 a  to: parcela C-KN 2129/6
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
67 m2 pod B64 spoluvlastnícky podiel:
34560/1658880, parcela C-KN 2129/7
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
11 m2 pod B64 spoluvlastnícky podiel:
34560/1658880, parcela C-KN 2129/8
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
23 m2 pod B64 spoluvlastnícky podiel:
34560/1658880 
Predávajúca: Emília Zbončáková, rod.
Krištofíková, bytom Staškov spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške
298,86 €, kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 8025 a to: parcela C-KN 1253/41
vodná plocha o  výmere 398 m2 pod
B123 spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920 
LV č. 8027 a to: parcela C-KN 1253/42
vodná plocha o výmere 137 m2 pod B63

,spoluvlastnícky podiel: 136080/
13063680 
LV č. 8039 a to: parcela C-KN 1253/17
vodná plocha o  výmere 900 m2 pod
B123 spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/79
ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B123
spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/80
ostatná plocha o výmere 10 m2 pod B123
spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/81
ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B123
spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/82
ostatná plocha o  výmere 87 m2 pod
B123 spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/83
ostatná plocha o  výmere 313 m2 pod
B123 spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/84
ostatná plocha o  výmere 63 m2 pod
B123 spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920
LV č. 8040 a to: parcela C-KN 1253/18
vodná plocha o výmere 458 m2 pod B63
spoluvlastnícky podiel: 136080/
13063680,parcela C-KN 1356/85
ostatná plocha o výmere 50 m2 pod B63
,spoluvlastnícky podiel: 136080/
13063680, parcela C-KN 1356/86
ostatná plocha o  výmere 494 m2 pod
B63 spoluvlastnícky podiel: 136080/
13063680
Predávajúci: Miroslav Kozub, Čadca
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 69,53 €, kúpy kúpnu cenu 
5,00 € za m2

K bodu č. 25: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Sťažnosť občanov v osade u Letov o zria-
denie nápravy vo veci užívania a  spre-
vádzkovania miestnej komunikácie na
pozemku CKN 3654.
B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii riešiť sťažnosť obča-
nov v osade u Letov o zriadenie nápravy
vo veci užívania a  sprevádzkovania
miestnej komunikácie na pozemku CKN
3654.

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  odkúpenie budovy s. č. 623,
žiadateľ JOBUING, s.r.o.
B/ BERIE  NA  VEDOMIE
Žiadosť o  odkúpenie budovy s. č. 623,
žiadateľ JOBUING, s.r.o., v  súčasnosti
prebieha geometrické zameranie bu-
dovy a priľahlých parciel. 

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  odkúpenie pozemku CKN
1642/4 zastavaná plocha o  výmere 

64 m2 – žiadateľ p. Peter Martiník, bytom
Staškov s.č.
B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o odkú-
penie pozemku CKN 1642/4 zastavaná
plocha o výmere 64 m2 – žiadateľ p.Peter
Martiník, bytom Staškov s.č.

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o stavebné povolenie plechovej
garáže za budovou Zdravotného stre-
diska, s. č. 589, žiadateľ p. Daniel Krížek,
bytom Staškov.
B/ ZAMIETA 
Žiadosť o stavebné povolenie plechovej
garáže za budovou Zdravotného stre-
diska, s. č. 589, žiadateľ p. Daniel Krížek,
bytom Staškov.

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o inštaláciu verejného rozhlasu
v lokalite Polgrúň pod Starou školou, žia-
dateľ p. Janka Nekorancová, Staškov.
B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii Žiadosť o  inštaláciu
verejného rozhlasu v  lokalite Polgrúň
pod Starou školou, žiadateľ p. Janka Ne-
korancová, Staškov.

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o dobudovanie vodovodnej prí-
pojky k rodinnému domu, žiadateľ p. Má-
ria Chrastinová, Staškov.
B/ ZAMIETA
Žiadosť o dobudovanie vodovodnej prí-
pojky k rodinnému domu, žiadateľ p. Má-
ria Chrastinová, Staškov.

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  odkúpenie obecného po-
zemku parcely CKN 23/3 vodná plocha
o výmere 3 m2, CKN 28/3 zastavaná plo-
cha a nádvorie o výmere 8 m2, CKN 28/4
zastavaná plocha a  nádvorie o  výmere 
7 m2, oddelené GP č. 234/2020 vyhoto-
vený Geodetické práce Ing. Anna 
Tomašcová, Komenského 135, 022 01
Čadca, úradne overil Ing. Jozef Polka 
č. 61-1737/20 dňa 21. 12. 2020, žiadateľ
p. Mária Ligocká, Staškov.
B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o odkú-
penie obecného pozemku parcely CKN
23/3 vodná plocha o výmere 3 m2, CKN
28/3 zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 8 m2, CKN 28/4 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7 m2, oddelené GP
č. 234/2020 vyhotovený Geodetické
práce Ing. Anna Tomašcová, Komen-
ského 135, 022 01  Čadca, úradne overil
Ing. Jozef Polka č. 61-1737/20 dňa 21.12.
2020, žiadateľ p. Mária Ligocká, Staškov.

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o vybudovanie obecnej komuni-
kácie k  novostavbe na parcele CKN
5219/2 lokalita u Belkov, žiadateľ p. Jozef
Čanecký, bytom Skalité.
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Žiadosť o vybudovanie obecnej komuni-
kácie k  novostavbe na parcele CKN
5219/2 lokalita u Belkov, žiadateľ p. Jozef
Čanecký, bytom Skalité. 

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o zámenu časti pozemku parcely
CKN 1832/1 , žiadateľ p. Mgr. Mária Ha-
ladejová, bytom Staškov.
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Žiadosť o zámenu časti pozemku parcely
CKN 1832/1 , žiadateľ p. Mgr. Mária Ha-
ladejová, bytom Staškov s.č.

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  odkúpenie pozemku CKN
2739 o  výmere cca 2,6 m2, žiadateľ p.
Peter Maslík, bytom Staškov.
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Žiadosť o  odkúpenie pozemku CKN
2739 o  výmere cca 2,6 m2, žiadateľ p.
Peter Maslík, bytom Staškov.

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o pridanie verejného osvetlenia
k rodinnému domu, žiadateľ p. Peter Ba-
raník a manželka p. Terézia Baraníková,
bytom Staškov. 
B/ ZAMIETA
Žiadosť o pridanie verejného osvetlenia
k rodinnému domu, žiadateľ p. Peter Ba-
raník a manželka p. Terézia Baraníková,
bytom Staškov, na základe odporúčania
stavebnej komisie.  

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve
Obce Staškov CKN 300 o  výmere 
171 m2 druh pozemku trvalý trávnatý po-
rast a  CKN 301 o  výmere 129 m2 druh
pozemku trvalý trávnatý porast.
B/ SCHVAĽUJE
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve
Obce Staškov CKN 300 o  výmere 
171 m2 druh pozemku trvalý trávnatý po-
rast a  CKN 301 o  výmere 129 m2 druh
pozemku trvalý trávnatý porast.

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Predaj prebytočného majetku Obce 
Staškov CKN 300 o výmere 171 m2 druh
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Uznesenia mimoriadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva zo dňa 5. augusta 2021

K otvoreniu mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu
programu rokovania, voľbe návrhovej
komisie, overovateľov a  určeniu zapi-
sovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) program rokovania Obecného zastu-
piteľstva Staškov
b) návrhovú komisiu
Predseda návrhovej komisie: Terézia
Šupčíková
členovia: Mgr. Iveta Bartusková, Ján
Belko
c) overovateľov zápisnice: Ján Janošec,
Patrik Gottwald

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť sťažnosť občanov v osade 
U Letov o zriadenie nápravy vo veci uží-
vania a sprevádzkovania miestnej komu-
nikácie na pozemku CKN 3654.
b) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť žiadosť o odkúpenie pozemku
CKN 1642/4 zastavaná plocha o výmere
64 m2 – žiadateľ p. Peter Martiník, bytom
Staškov.
c) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii Žiadosť o inštaláciu verejného roz-
hlasu v lokalite Polgrúň pod Starou ško-
lou, žiadateľ p. Janka Nekorancová,
Staškov.
d) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-

misii riešiť žiadosť o odkúpenie obec-
ného pozemku parcely CKN 23/3 vodná
plocha o výmere 3 m2, CKN 28/3 zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2,
CKN 28/4 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 7 m2, oddelené GP č.
234/2020 vyhotovený Geodetické
práce Ing. Anna Tomašcová, Komen-
ského 135, 022 01 Čadca, úradne overil
Ing. Jozef Polka č. 61-1737/20 dňa 21.12.
2020, žiadateľ p. Mária Ligocká, Staškov.
e) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na prebytočný majetok vo vlastníctve
Obce Staškov CKN 300 o výmere 171
m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast
a CKN 301 o výmere 129 m2 druh po-
zemku trvalý trávnatý porast.
f) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obec-
nému úradu dať vypracovať geometrický
plán na oddelenie parciel majetku pri bu-
dove s. č. 623. Úloha trvá.

K bodu č. 4: Návrh VZN č. 1/2021 o pod-
mienkach predaja výrobkov a poskyto-
vania služieb na trhových miestach
v obci Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh VZN č. 1/2021 o  podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v  obci Staškov
a pripomienkovanie návrhu VZN.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh VZN č. 1/2021 o  podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v  obci Staškov
a pripomienkovanie návrhu VZN.

K  bodu č. 5: Doplnenie č. 1 organizač-
ného poriadku Obecného úradu 
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Doplnenie č. 1 organizačného poriadku
Obecného úradu Staškov
B/ BERIE NA VEDOMIE
Doplnenie č. 1 organizačného poriadku
Obecného úradu Staškov

K bodu č. 6: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
1. Zápis geometrických plánov 
č. 10/2021 zo dňa 4. 2. 2021 vypracoval
Jánom Markuliakom, úradne overené
Ing. Teréziou Targošovou pod 
č. 170/2021.
2. Zápis GP č.14/2021 zo dňa 12. 2. 2021
vypracoval Jánom Markuliakom, úradne
overené Ing. Teréziou Targošovou pod 
č. 191/2021.
Geometrické plány boli vypracované za
účelom zosúladenia skutkového a práv-
neho stavu.
B/ SCHVAĽUJE
1. Zápis geometrických plánov 
č. 10/2021 zo dňa 4. 2. 2021 vypracovaní
Jánom Markuliakom, úradne overené
Ing. Teréziou Targošovou pod 
č. 170/2021.
2. Zápis GP č.14/2021 zo dňa 12. 2. 2021
vypracovaní Jánom Markuliakom,
úradne overené Ing. Teréziou Targošo-
vou pod č. 191/2021.
Geometrické plány boli vypracované za
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pozemku trvalý trávnatý porast a  CKN
301 o  výmere 129 m2 druh pozemku
trvalý trávnatý porast, na základe žia-
dosti p. Martin Kováčik a  manželka p. 
Andrea Kováčiková, bytom Staškov.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu dať vypracovať zna-
lecký posudok na prebytočný majetok
vo vlastníctve Obce Staškov CKN 300
o  výmere 171 m2 druh pozemku trvalý
trávnatý porast a  CKN 301 o  výmere 
129 m2 druh pozemku trvalý trávnatý po-
rast.
C/ SCHVAĽUJE
Zverejnenie zámeru priameho predaja ma-
jetku Obce Staškov v  zmysle §9a ods. 1
písm. c) a ods. 5 zákona 138/1991 Zb. o ma-

jetku obcí v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 25: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Slovak Telekom, a.s. o odovzda-
nie časti prenajatých priestorov budovy
s. č. 25.
B/ ZAMIETA
Žiadosť Slovak Telekom, a.s. o odovzda-
nie časti prenajatých priestorov budovy
s. č. 25.

K bodu č. 25: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Žiadosť o zapožičanie priestorov futba-
lového ihriska FK Slávia Staškov nad
nadkrytú časť priestorov, WC a  dvoch
stánkov pre účely konania výročnej člen-
skej schôdze dňa 24. 7. 2021 v čase od
10 h. do 20 h. – žiadateľ Slovenský zväz
záhradkárov, Základná organizácia Staš-
kov. 
B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť o zapožičanie priestorov futba-
lového ihriska FK Slávia Staškov nad
nadkrytú časť priestorov, WC a  dvoch
stánkov pre účely konania výročnej člen-
skej schôdze dňa 24. 7. 2021 v čase od
10 h. do 20 h. – žiadateľ Slovenský zväz
záhradkárov, Základná organizácia Staš-
kov, bezodplatne.

UzNESENIE 117/2021

UzNESENIE 118/2021

účelom zosúladenia skutkového a práv-
neho stavu.

K bodu č. 5: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Geodetické zameranie stavieb vo vlast-
níctve tretích osôb – garáž a oplotenie,
zasahujúce do pozemkov vo vlastníctve
obce CKN 233, CKN1015/1, bez akého-
koľvek právneho titulu. 
Geodetické zameranie bude podkladom
pre ďalšie právne kroky obce voči vlast-
níkom predmetných stavieb.
B/ SCHVAĽUJE
Geodetické zameranie stavieb vo vlast-
níctve tretích osôb – garáž a oplotenie,
zasahujúce do pozemkov vo vlastníctve
obce CKN 233, CKN1015/1, bez akého-
koľvek právneho titulu. 
Geodetické zameranie bude podkladom
pre ďalšie právne kroky obce voči vlast-
níkom predmetných stavieb.

K bodu č. 6: Rôzne
A/ PREROKOVALO
1. Informáciu starostu o  schválení zá-
kona č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení
a doplna zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke. Cieľom zákona je rozšírenie
kompetencií Obci realizovať porušenie
pravidiel cestnej premávky na úseku za-
stavenia a státia vozidiel v rámci objek-
tívnej zodpovednosti.
2. Informáciu o  nevyhnutných finanč-
ných a technických podmienkach na rea-
lizovanie novej kompetencie Obce. 
B/ BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu starostu o  schválení zá-
kona č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení
a doplna zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke. Cieľom zákona je rozšírenie
kompetencií Obci realizovať porušenie
pravidiel cestnej premávky na úseku za-
stavenia a státia vozidiel v rámci objek-
tívnej zodpovednosti.
2. Informáciu o  nevyhnutných finanč-
ných a technických podmienkach na rea-
lizovanie novej kompetencie Obce. 
C/ SCHVAĽUJE
Zaoberať sa možnosťou zapracovania
tejto kompetencie pri príprave rozpočtov
obce na nasledujúce roky.

K bodu č. 6: Rôzne
A/ PREROKOVALO

Vydanie súhlasu na obnovu krytu vo-
zovky miestnej komunikácie Staškov-
Belkov – CKN 4505/2 v dĺžke 340 m.
B/ SUHLASÍ
S obnovou krytu vozovky miestnej ko-
munikácie Staškov-Belkov – CKN 4505/2
v dĺžke 340 m, ktorú zabezpečí obec Ra-
ková na vlastné náklady s tým, že do bu-
dúcna si nebude u obce Staškov uplat-
ňovať vzniknuté finančné náklady.

K bodu č. 6: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Rozšírenie cenníka služieb Obecného
technického podniku Staškov o poskyt-
nutie služieb za Štiepkovač LUMAC
RAMBO HC15.
B/ SCHVAĽUJE
Rozšírenie cenníka služieb Obecného
technického podniku Staškov o poskyt-
nutie služieb za Štiepkovač LUMAC
RAMBO HC15 na sumu 23 €/hod + do-
prava 1 €/km.

K bodu č. 6: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vec-
ného bremena na parcele CKN 111/1 za-
stavané plochy (výmera obmedzenia
108 m2) na realizáciu stavby „Staškov-
pri Kysuci-vradenie rozpojovacej skrine“,
medzi budúcim povinným Obec Staškov,
Staškov 588, v  zastúpení Ing. Ladisla-
vom Šimčiskom, starostom obce Sta-
škov a budúcim oprávneným Stredoslo-
venská distribučná, a. s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, v  zastúpení Ing.
Milanom Miškárom.
B/ SCHVAĽUJE
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vec-
ného bremena na parcele CKN 111/1 za-
stavané plochy (výmera obmedzenia
108 m2) na realizáciu stavby „Staškov-
pri Kysuci-vradenie rozpojovacej skrine“,
medzi budúcim povinným Obec Staškov,
Staškov 588, v  zastúpení Ing. Ladisla-
vom Šimčiskom, starostom obce Sta-
škov a budúcim oprávneným Stredoslo-
venská distribučná, a. s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, v  zastúpení Ing.
Milanom Miškárom.

K bodu č. 6: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Dohodu o prevode práv a povinností sta-

vebníka medzi účastníkmi dohody pre-
vodca Obec Staškov, Staškov 588, 
023 53 zastúpená starostom obce Ing.
Ladislavom Šimčiskom a  nadobúdate-
ľom Stredoslovenská distribučná, a.s., pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
B/ SCHVAĽUJE
Dohodu o prevode práv a povinností sta-
vebníka medzi účastníkmi dohody pre-
vodca Obec Staškov, Staškov 588, 
023 53 zastúpená starostom obce Ing.
Ladislavom Šimčiskom a  nadobúdate-
ľom Stredoslovenská distribučná, a.s., pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

K bodu č. 6: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o nájom nebytových priestorov
na prvom poschodí budovy s. č. 25 firma
Pitbike parts, s.r.o., so sídlom Veľká
Okružná 17, 010 01 Žilina.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť o nájom nebytových priestorov
na prvom poschodí budovy s. č. 25 firma
Pitbike parts, s.r.o., so sídlom Veľká
Okružná 17, 010 01 Žilina

K bodu č. 6: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Opravu a údržbu miestnej komunikácie
v lokalite „Kyčera“ , rovnakou technoló-
giou ako oprava ostatných úsekov
miestnych komunikácii v  obci Staškov. 
B/ SCHVAĽUJE
Opravu a údržbu miestnej komunikácie
v lokalite „Kyčera“ , rovnakou technoló-
giou ako oprava ostatných úsekov
miestnych komunikácii v  obci Staškov. 

K bodu č. 6: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Rekonštrukciu Materskej školy Staškov
a zapojenie sa Obce Staškov do aktuál-
nej výzvy na zníženie energetickej ná-
ročnosti budov.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu dať vypracovať doku-
mentáciu rekonštrukcie Materskej školy
Staškov a zapojenie sa obce Staškov do
aktuálnej výzvy na zníženie energetickej
náročnosti budov vo vlastníctve obce
Staškov.UzNESENIE 129/2021

UzNESENIE 128/2021

UzNESENIE 127/2021

UzNESENIE 125/2021

UzNESENIE 126/2021

UzNESENIE 130/2021

UzNESENIE 131/2021

UzNESENIE 132/2021

UzNESENIE 124/2021
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K  otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu
programu rokovania, voľbe návrhovej
komisie, overovateľov a  určeniu zapi-
sovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) návrhovú komisiu: 
Predseda návrhovej komisie: Peter 
Fuček
členovia: Ján Belko, Mgr. Ján Kubošek 
b) overovateľov zápisnice: JUDr. Štefan
Pončka, Terézia Šupčíková
c) program rokovania Obecného zastu-
piteľstva Staškov

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť sťažnosť občanov v osade 
u Letov o zriadenie nápravy vo veci uží-
vania a sprevádzkovania miestnej komu-
nikácie na pozemku CKN 3654. Úloha
splnená.
b) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť žiadosť o odkúpenie pozemku
CKN 1642/4 zastavaná plocha o výmere
64 m2 – žiadateľ p. Peter Martiník, bytom
Staškov. Úloha trvá.
c) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii Žiadosť o inštaláciu verejného roz-
hlasu v lokalite Polgrúň pod Starou ško-
lou, žiadateľ p. Janka Nekorancová,
Staškov. Úloha splnená.
d) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť žiadosť o odkúpenie obec-
ného pozemku parcely CKN 23/3 vodná
plocha o výmere 3 m2, CKN 28/3 zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2,
CKN 28/4 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 7 m2, oddelené GP č. 234/2020
vyhotovený Geodetické práce Ing. Anna
Tomašcová, Komenského 135, 022 01
Čadca, úradne overil Ing. Jozef Polka 
č. 61-1737/20 dňa 21. 12. 2020, žiadateľ
p. Mária Ligocká, Staškov. Úloha trvá.
e) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obec-
nému úradu dať vypracovať znalecký po-
sudok na prebytočný majetok vo vlast-
níctve Obce Staškov CKN 300 o výmere
171 m2 druh pozemku trvalý trávnatý po-
rast a CKN 301 o výmere 129 m2 druh
pozemku trvalý trávnatý porast. Úloha
trvá.
f) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obec-
nému úradu dať vypracovať geometrický
plán na oddelenie parciel majetku pri bu-
dove s.č. 623. Úloha splnená. 

K bodu č. 4: Organizácia MŠ Staškov na
školský rok 2021/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Organizáciu MŠ Staškov na školský rok
2021/2022.
B/ SCHVAĽUJE
Organizáciu MŠ Staškov na školský rok
2021/2022.

K bodu č. 5: Správa o výsledkoch a pod-
mienkach výchovno-vzdelávacej čin-
nosti MŠ Staškov za školský rok
2020/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o výsledkoch a podmienkach vý-
chovno-vzdelávacej činnosti MŠ 
Staškov za školský rok 2020/2021.
B/ SCHVAĽUJE
Správu o výsledkoch a podmienkach vý-
chovno-vzdelávacej činnosti MŠ 
Staškov za školský rok 2020/2021.

K  bodu č. 6: Rozpočtové opatrenie 
č. 3/2021 ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 ZŠ 
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 ZŠ 
Staškov.

K  bodu č. 7: Správa o  hospodárení 
k 30. 6. 2021 – Základná škola Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o  hospodárení Základnej školy
Staškov k 30. 6. 2021.
B/ SCHVAĽUJE
Hospodárenie Základnej školy Staškov
k 30. 6. 2021.

K  bodu č. 8: Správa o  hospodárení 
k 30. 6. 2021 – Školská jedáleň
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o  hospodárení Školskej jedálne
k 30. 6. 2021.
B/ SCHVAĽUJE
Hospodárenie Školskej jedálne k 30. 6.
2021.

K  bodu č. 9: Správa o  hospodárení 
k 30. 6. 2021 – Školský klub detí

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o hospodárení Školského klubu
detí k 30. 6. 2021.
B/ SCHVAĽUJE
Hospodárenie Školského klubu detí 
k 30. 6. 2021.

K  bodu č. 9: Správa o  hospodárení 
k 30. 06. 2021 – Centrum voľného času
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o  hospodárení Centra voľného
času k 30. 6. 2021.
B/ SCHVAĽUJE
Hospodárenie Centra voľného času 
k 30. 6. 2021.

K  bodu č. 10: Správa o  hospodárení
k 30. 6. 2021 – OTP Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o  hospodárení OTP Staškov 
k 30. 6. 2021.
B/ SCHVAĽUJE
Hospodárenie OTP Staškov k 30. 6. 2021.

K  bodu č. 11: Konsolidovaná výročná
správa Obce Staškov za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Konsolidovanú výročnú správu Obce
Staškov za rok 2020.
B/ SCHVAĽUJE
Konsolidovanú výročnú správu Obce
Staškov za rok 2020.

K  bodu č. 12: Správa o  hospodárení
k 30. 06. 2021 – Obec Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o  hospodárení Obce Staškov
k 30. 6. 2021.
B/ SCHVAĽUJE
Hospodárenie Obce Staškov k  30. 6.
2021.

K  bodu č. 13: Rozpočtové opatrenie 
č. 4/2021 Obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 Obce
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 Obce
Staškov.

UzNESENIE 133/2021
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Uznesenia plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva zo dňa 10. septembra 2021

K bodu č. 14: Zámer prenájmu nebyto-
vých priestorov obce Staškov v správe
ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa – Základná umelecká
škola Turzovka
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov
obce Staškov v správe ZŠ Staškov z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa – Zá-
kladná umelecká škola Turzovka.
B/ SCHVAĽUJE
Odročenie prerokovania zámeru pre-
nájmu nebytových priestorov obce 
Staškov v správe ZŠ Staškov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa – Základná
umelecká škola Turzovka, na najbližšie
rokovanie OZ.

K bodu č. 15: Zámer prenájmu nebyto-
vých priestorov obce Staškov v správe
ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa – Občianske združenie
Mažoretky EDIT Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov
obce Staškov v správe ZŠ Staškov z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa – 
Občianske združenie Mažoretky EDIT
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Odročenie prerokovania zámeru pre-
nájmu nebytových priestorov obce 
Staškov v správe ZŠ Staškov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa – 
Občianske združenie Mažoretky EDIT
Staškov, na najbližšie rokovanie OZ. 

K  bodu č. 16: Zámena majetku Obce
Staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa Ľudmila Baculáková 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer Obce Staškov zameniť nehnuteľ-
nosti zapísané na liste vlastníctva 
č. 1179, vedené Okresným úradom
Čadca, katastrálnym odborom ako par-
cely registra CKN parcelné číslo 1627/6,
o výmere 30 m2 – zastavaná plocha 
a CKN parcelné číslo 1627/7, o výmere 
6 m2 – zastavaná plocha, nachádzajúce
sa v okrese Čadca, obec Staškov, kata-
strálne územie Staškov, vo výlučnom
vlastníctve Obce Staškov za nehnuteľ-
nosti zapísané na liste vlastníctva 
č. 3582, vedené Okresným úradom
Čadca, katastrálnym odborom ako par-
cely registra CKN parcelné číslo
1627/10, o výmere 36 m2 – zastavaná
plocha a CKN parcelné číslo 1627/11, 
o výmere 1 m2 – zastavaná plocha, na-
chádzajúce sa v okrese Čadca, obec 
Staškov, katastrálne územie Staškov,
podľa geometrického plánu č. 72/2020,
vyhotoveného vyhotoviteľom GEODÉ-

ZIA ČADCA, s.r.o., Ing. Jana Fuljerová,
Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, IČO:
46264761, úradne overeného Okres-
ným úradom Čadca, katastrálnym odbo-
rom dňa 16. 3. 2021, pod č. 189/2021 
Ing. Teréziou Targošovou, vo výlučnom
vlastníctve p. Ľudmily Baculákovej. 
Zamieňajúci Obec Staškov bezodplatne
nadobudne rozdiel vo výmere 1 m2, s čím
zamieňajúci p. Ľudmila Baculáková 
súhlasí. Bonita parciel je rovnaká, na-
koľko sa parcely nachádzajú v jednej lo-
kalite a susedia spolu. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spo-
číva v tom, že obec pozemok ktorý za-
mieňa nevyužíva a je prebytočný.
B/ SCHVAĽUJE
Odročenie prerokovania zámeny majetku
obce Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa, na najbližšie rokovanie OZ. 

K  bodu č. 18: Výkup pozemkov na
obecný chodník Vyšný koniec
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO a B/ SCHVAĽUJE
Výkup pozemkov na obecný chodník
Vyšný koniec: 

LV č. 7677 a  to: parcela C-KN 920/7 
Zastavaná plocha a nádvorie 6 m2 pod
B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/4, LV č. 8101
a  to: parcela C-KN 1251/13 Zastavaná
plocha a nádvorie 36 m2 pod B 8 spolu-
vlastnícky podiel: 1/10
Predávajúca: Jozefína Barčáková, 
Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 25,50 €. kúpy kúpnu
cenu 5,00 € za m2

LV č. 7677 a  to: parcela C-KN 920/7 
Zastavaná plocha a nádvorie  6 m2 pod
B 2 spoluvlastnícky podiel: 1/4, pod B 3
spoluvlastnícky podiel: 1/4 
Predávajúca: Zuzana Kullová, Staškov
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 15,00 €. kúpy kúpnu cenu 
5,00 € za m2

LV č. 7677 a  to: parcela C-KN 920/7 
Zastavaná plocha a nádvorie  6 m2 pod
B 4 spoluvlastnícky podiel: 1/4 
Predávajúci: Michal Kulla, Zuzana Kul-
lová, Staškov spolu kúpna cena za jed-
notlivé podiely vo výške 25,50 €. kúpy
kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 8101 a  to: parcela C-KN 1251/13
Zastavaná plocha a nádvorie 36 m2 pod
B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/6 
Predávajúca: Anna Matláková, Staškov
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 30,00 €. kúpy kúpnu cenu 
5,00 € za m2

LV č. 8101 a  to: parcela C-KN 1251/13
Zastavaná plocha a nádvorie 36 m2 pod
B 2 spoluvlastnícky podiel: 1/6 
Predávajúca: Anna Machovčáková, 
Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé

podiely vo výške 30,00 €. kúpy kúpnu
cenu 5,00 € za m2

LV č. 8101 a  to: parcela C-KN 1251/13
Zastavaná plocha a nádvorie 36 m2 pod
B 3 spoluvlastnícky podiel: 1/6
Predávajúci: Rudolf Machovčák, Staškov
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 30,00 €. kúpy kúpnu cenu 
5,00 € za m2

LV č. 8101 a  to: parcela C-KN 1251/13
Zastavaná plocha a nádvorie 36 m2 pod
B 4 spoluvlastnícky podiel: 1/10 
Predávajúca: Ľubomíra Krížeková, 
Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 18,00 €. kúpy kúpnu
cenu 5,00 € za m2

LV č. 8101 a  to: parcela C-KN 1251/13
Zastavaná plocha a nádvorie 36 m2 pod
B 5 spoluvlastnícky podiel: 1/10 
Predávajúca: Anna Lukáčová, Staškov
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 18,00 €. kúpy kúpnu cenu 
5,00 € za m2

LV č. 8101 a  to: parcela C-KN 1251/13
Zastavaná plocha a nádvorie 36 m2 pod
B 6 spoluvlastnícky podiel: 1/10
Predávajúca: Emília Králiková, Staškov
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 18,00 €. kúpy kúpnu cenu 
5,00 € za m2

LV č. 8101 a  to: parcela C-KN 1251/13
Zastavaná plocha a nádvorie 36 m2 pod
B 7 spoluvlastnícky podiel: 1/10 
Predávajúci: Ján Vrábel, Topoľčany spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 18,00 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za
m2

LV č. 3711 a  to: parcela C-KN 915/2 
Zastavaná plocha a nádvorie  1 m2 pod 
B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
Predávajúca: Katarína Vavrová, Staškov
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 5,00 €. kúpy kúpnu cenu 
5,00 € za m2

LV č. 3064 a  to: parcela C-KN 925/3 
Zastavaná plocha a nádvorie  3 m2 pod
B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/1
Predávajúci: Peter Latka, Zvolen spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške
15,00 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 4397 a  to: parcela C-KN 1251/15
Zastavaná plocha a nádvorie 8 m2 pod
B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/1, parcela
E-KN  1578/2 Záhrada 3 m2 pod B 1 spo-
luvlastnícky podiel: 1/1
Predávajúca: MVDr. Oľga Matláková,
Podvysoká spolu kúpna cena za jednot-
livé podiely vo výške 55,00 €. kúpy
kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 767 a  to: parcela C-KN 919/2 
Zastavaná plocha a nádvorie  1 m2 pod 
B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/1
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Predávajúca: Ľubomíra Novotná, 
Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 5,00 €. kúpy kúpnu
cenu 5,00 € za m2

LV č. 4535 a  to: parcela C-KN 123/49
Zastavaná plocha a nádvorie 2 m2 pod 
B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/1
Predávajúci: Rudolf Turiak, Staškov
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 10,00 €. kúpy kúpnu cenu 
5,00 € za m2

LV č. 3623 a to: parcela C-KN 926/2 Za-
stavaná plocha a nádvorie  69 m2 pod 
B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
Predávajúci: TIMEA, s.r.o, Olešná  spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 345,00 €. kúpy kúpnu cenu 
5,00 € za m2

LV č. 566 a to: parcela C-KN 937/2 Za-
stavaná plocha a nádvorie  26 m2 pod 
B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
Predávajúca: Viera Štensová, Staškov
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 130,00 €. kúpy kúpnu cenu
5,00 € za m2

K bodu č. 19: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o umiestnenie obojsmernej do-
pravnej značky na ceste Staškov Polgrúň
(Potraviny U Veselky).
B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii vykonať obhliadku na
základe žiadosti o umiestnenie obojs-
mernej dopravnej značky na ceste 
Staškov Polgrúň (Potraviny U  Veselky).

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o zámenu pozemku CKN 1832/1
– p. Mgr. Mária Haladejová, bytom 
Staškov.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu jednať s COOP Jedno-
tou Čadca, s.d., o podaní oplotenia podľa
aktuálnych hraníc pozemkov v  zmysle
katastrálnej mapy. 

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o odkúpenie majetku obce 
Staškov CKN 23/3 vodná plocha vo vý-
mere 3 m2, CKN 28/3 zastavaná plocha
a  nádvoria vo výmere 8 m2, CKN 28/4
zastavaná plocha a nádvoria vo výmere
7 m2 oddelené GP č. 234/2020 vyhoto-
vila Ing. Anna Tomašcová, úradne ove-
rené Ing. Jozefom Polkom pod č. 61-
1737/20 dňa 21. 12. 2020, žiadateľ 
p. Mária Ligocká bytom Staškov.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu dať vypracovať zna-
lecký posudok na parcely CKN 23/3

vodná plocha vo výmere 3 m2, CKN 28/3
zastavaná plocha a nádvoria vo výmere
8 m2, CKN 28/4 zastavaná plocha a ná-
dvoria vo výmere 7 m2 oddelené GP 
č. 234/2020 vyhotovila Ing. Anna 
Tomašcová, úradne overené Ing. Joze-
fom Polkom pod č. 61-1737/20 dňa 
21. 12. 2020.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o prevedenie vlastníckeho práva
darovacou zmluvou alebo odkúpenie vý-
mery cca 2,6 m2 – 3 m2 z parcely vo vlast-
níctve obce Staškov CKN 2739, žiada-
telia p. Mgr. Jana Maslíková a p. Ing. Peter
Maslík, bytom Staškov.
B/ ZAMIETA
Žiadosť o prevedenie vlastníckeho práva
darovacou zmluvou alebo odkúpenie vý-
mery cca 2,6 m2 – 3 m2 z parcely vo vlast-
níctve obce Staškov CKN 2739, žiada-
telia p. Mgr. Jana Maslíková a p. Ing. Peter
Maslík, bytom Staškov.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  prenájom garáže, žiadateľ 
p. Anton Hlava, Staškov.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť o  prenájom garáže, žiadateľ 
p. Anton Hlava, Staškov.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o prehodnotenie nájomnej ceny
nebytových priestorov na 1. poschodí
v  budove vo vlastníctve obce Staškov
s.č. 25.
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Zámer prenájmu prvého poschodia bu-
dovy s.č. 25 o výmere podlahovej plochy
114,1 m2 za cenu 11 €/ m2 za rok spoloč-
nosti Pitbike, s. r. o. z  dôvodu hodného
osobitného zreteľa. 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že prie-
story sú dlhodobo nevyužívané a spo-
ločnosť má v  nájme prízemie budovy,
prvé poschodie bude využívané ako
sklad. Doba nájmu neurčitá, s výpoved-
nou dobou 2 mesiace. 

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť p. Renáty Gulčíkovej o výmenu
okna v byte.
B/ SCHVAĽUJE
Výmenu okna v  zmysle žiadosti p. Re-
náty Gulčíkovej v byte.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Návrh na zmenu technologického po-
stupu úpravy ciest v úseku 5 (Skalovka)
a v úseku 8 (Kuchriská).

B/ UKLADÁ
Obecnému úradu vyžiadať stanovisko
odborne spôsobilej osoby o  možnej
zmene technologického postupu úpravy
ciest v  úseku 5 (Skalovka) a  v  úseku 8
(Kuchriská) v zmysle pravidiel verejného
obstarávania.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Obhliadku lokality Nižný koniec – „Za
štreku“ v  okolí výstavby rodinných do-
mov postavených pri parcele CKN
4247/1, na základe podnetov od obča-
nov v spomínanej lokalite.
B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii vykonať obhliadku lo-
kality Nižný koniec – „Za štreku“ v okolí
výstavby rodinných domov postavených
pri parcele CKN 4247/1, na základe pod-
netov od občanov v spomínanej lokalite.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť ZŠ Staškov o asfaltovanie prie-
storu pred ZŠ Staškov. 
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu dať vypracovať projekt
na asfaltovanie priestoru pred ZŠ 
Staškov. 

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Zriadenie vecného bremena na parcele
CKN 2101/2 o výmere 62 m2 zastavaná
plocha, vo vlastníctve Obce Staškov, 
vytvorenej na základe GP č. 103/2021 zo
dňa 14.07. 2021, vytvoril Ján Markuliak
– GEODET, so sídlom Raková 1138, 
023 51, žiadateľ p. Anton Delinčák, 
bytom Raková.
B/ SCHVAĽUJE
Zriadenie vecného bremena na parcele
CKN 2101/2 o výmere 62 m2 zastavaná
plocha, vo vlastníctve Obce Staškov, 
vytvorenej na základe GP č. 103/2021 zo
dňa 14. 7. 2021, vytvoril Ján Markuliak –
GEODET, so sídlom Raková 1138, 023 51,
žiadateľ p. Anton Delinčák, bytom Ra-
ková a  vypracovanie zmluvy o  zriadení
vecného bremena na parcele CKN
2101/2 o  výmere 62 m2 zastavaná plo-
cha, vo vlastníctve Obce Staškov, vytvo-
renej na základe GP č. 103/2021 zo dňa
14. 7. 2021, vytvoril Ján Markuliak – GEO-
DET, so sídlom Raková 1138, 023 51.
Vecné bremeno bude zriadené k využí-
vaniu prístupovej cesty k  rodinnému
domu a bude zriadené pre každodobého
majiteľa rodinného domu, katastrálne
územie Staškov. Vecné bremeno bude
zriadené bezodplatne. Poplatky spojené
so zápisom vecného bremena na prísluš-
nom katastrálnom úrade bude znášať
oprávnený z vecného bremena.
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K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o inštaláciu verejného rozhlasu
v lokalite Polgrúň pod Starou školou, žia-
dateľ p. Janka Nekorancová, Staškov.
B/ ZAMIETA
Žiadosť o inštaláciu verejného rozhlasu
v lokalite Polgrúň pod Starou školou, žia-
dateľ p. Janka Nekorancová, Staškov, na
základe odporúčania Stavebnej komisie.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Prebytočnosť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Staškov parcely CKN
2101/9 o výmere 112 m2 druh pozemku
zastavaná plocha, vytvorenej na základe
GP č. 103/2021 zo dňa 14. 7. 2021, vy-
tvoril Ján Markuliak – GEODET, so sídlom
Raková 1138, 023 51.

B/ SCHVAĽUJE
Prebytočnosť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Staškov parcely CKN
2101/9 o výmere 112 m2 druh pozemku
zastavaná plocha, vytvorenej na základe
GP č. 103/2021 zo dňa 14. 7. 2021, vy-
tvoril Ján Markuliak – GEODET, so sídlom
Raková 1138, 023 51.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Predaj prebytočného nehnuteľného ma-
jetku Obce Staškov parcely CKN 2101/9
o  výmere 112 m2 druh pozemku zasta-
vaná plocha, vytvorenej na základe GP
č. 103/2021 zo dňa 14. 7. 2021, vytvoril
Ján Markuliak – GEODET, so sídlom Ra-
ková 1138, 023 51.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu dať vypracovať zna-
lecký posudok na prebytočný nehnu-

teľný majetok vo vlastníctve Obce 
Staškov parcely CKN 2101/9 o  výmere 
112 m2 druh pozemku zastavaná plocha,
vytvorenej na základe GP č. 103/2021 zo
dňa 14. 07. 2021, vytvoril Ján Markuliak
– GEODET, so sídlom Raková 1138, 
023 51.
C/ SCHVAĽUJE
Zverejnenie zámeru priameho predaja
nehnuteľného majetku Obce Staškov
parcely CKN 2101/9 o  výmere 112 m2

druh pozemku zastavaná plocha, vytvo-
renej na základe 
GP č. 103/2021 zo dňa 14. 07. 2021, vy-
tvoril Ján Markuliak – GEODET, so sídlom
Raková 1138, 023 51, v zmysle §9a ods.
1 písm. c) a ods. 5 zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov.
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K  otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu
programu rokovania, voľbe návrhovej
komisie, overovateľov a  určeniu zapi-
sovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) návrhovú komisiu: 
Predseda návrhovej komisie: Terézia
Šupčíková
členovia: Patrik Gottwald, Mgr. Ján Ku-
bošek 
b) overovateľov zápisnice: Ján Janošec,
Ing. Milan Veselovský
c) program rokovania Obecného zastu-
piteľstva Staškov

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť žiadosť o odkúpenie pozemku
CKN 1642/4 zastavaná plocha o výmere
64 m2 – žiadateľ p. Peter Martinik, bytom
Staškov. Úloha splnená.
b) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na parcely CKN 23/3 vodná plocha o vý-
mere 3 m2, CKN 28/3 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 8 m2, CKN 28/4 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
7 m2, oddelené GP č. 234/2020 vyhoto-
vený Geodetické práce Ing. Anna To-
mašcová, Komenského 135, 022 01
Čadca, úradne overil Ing. Jozef Polka 

č. 61-1737/20 dňa 21.12. 2020, žiadateľ
p. Mária Ligocká, Staškov. Úloha trvá.
c) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obec-
nému úradu dať vypracovať znalecký po-
sudok na prebytočný majetok vo vlast-
níctve Obce Staškov CKN 300 o výmere
171 m2 druh pozemku trvalý trávnatý po-
rast a CKN 301 o výmere 129 m2 druh po-
zemku trvalý trávnatý porast. Úloha trvá.
d) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii vykonať obhliadku na základe žia-
dosti o  umiestnenie obojsmernej do-
pravnej značky na ceste Staškov Polgrúň
(Potraviny u Veselky). Úloha splnená.
e) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu jednať s  COOP Jednotou Čadca,
s.d. o podaní oplotenia podľa aktuálnych
hraníc pozemkov v zmysle katastrálnej
mapy. Úloha splnená.
f) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu vyžiadať stanovisko odborne spô-
sobilej osoby o  možnej zmene techno-
logického postupu úpravy ciest v úseku
5 (Skalovka) a  v  úseku 8 (Kuchriská)
v zmysle pravidiel verejného obstaráva-
nia. Úloha splnená.
g) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii vykonať obhliadku lokality Nižný ko-
niec – „Za štreku“ v  okolí výstavby ro-
dinných domov postavených pri parcele
CKN 4247/1, na základe podnetov od ob-
čanov v  spomínanej lokalite. Úloha
splnená.
h) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať projekt na asfal-
tovanie priestoru pred ZŠ Staškov. Úloha
trvá.
i) Obecné zastupiteľstvo Obecnému

úradu dať vypracovať znalecký posudok
na prebytočný nehnuteľný majetok vo
vlastníctve Obce Staškov parcely CKN
2101/9 o výmere 112 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, vytvorenej na základe
GP č. 103/2021 zo dňa 14. 7. 2021, vy-
tvoril Ján Markuliak – GEODET, so sídlom
Raková 1138, 02351. Úloha trvá.

K bodu č. 4: Monitorovacia správa k pro-
gramovému rozpočtu ku 30. 6. 2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Monitorovaciu správu k programovému
rozpočtu ku 30. 6. 2021. 
B/ SCHVAĽUJE
Monitorovaciu správu k programovému
rozpočtu ku 30. 6. 2021. 

K  bodu č. 5: Rozpočtové opatrenie 
č. 2/2021 OTP Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 OTP
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 OTP
Staškov
.

K bodu č. 6: Žiadosť o zakúpenie vibrač-
nej dosky 90 kg PEN 16 – OTP Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o zakúpenie vibračnej dosky 90
kg PEN 16 – OTP Staškov.
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Uznesenia plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva zo dňa 22. októbra 2021
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hovej plochy 114,1 m2 za cenu 11 €/ m2 za
rok spoločnosti Pitbike , s. r. o. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že prie-
story sú dlhodobo nevyužívané a spo-
ločnosť má v  nájme prízemie budovy,
prvé poschodie bude využívané ako
sklad. 
Doba nájmu neurčitá, s výpovednou do-
bou 2 mesiace. 
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Staškov prvého po-
schodia budovy s. č. 25 o výmere podla-
hovej plochy 114,1 m2 v sume 11 €/ m2 za
rok spoločnosti Pitbike, s.r.o. z  dôvodu
hodného osobitného zreteľa v  zmysle
§9a  ods.9 písmeno c) Zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení
neskorších predpisov. Osobitný zreteľ
spočíva v tom, že priestory sú dlhodobo
nevyužívané a spoločnosť má v  nájme
prízemie budovy, prvé poschodie bude
využívané ako sklad. Prenájom sa schva-
ľuje od 1. 11. 2021, doba nájmu neurčitá,
s výpovednou dobou 2 mesiace. 

K  bodu č. 15: Výkup pozemkov na
obecný chodník Nižný koniec
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO a B/ SCHVAĽUJE
Výkup pozemkov na obecný chodník
Nižný koniec:

LV č. 6172 – parcela C-KN 2445/4 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 8
m2 pod B-1 spoluvlastnícky podiel: 1/3,
parcela C-KN 2445/19 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 3 m2 pod B-1 spo-
luvlastnícky podiel: 1/3
LV č. 6168 – parcela C-KN 2445/13 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 3
m2 pod B-1 spoluvlastnícky podiel: 5/15,
parcela C-KN 2445/16 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 4 m2 pod B-1 spo-
luvlastnícky podiel: 5/15, parcela C-KN
2445/18 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 3 m2 pod B-1 spoluvlastnícky
podiel: 5/15
Predávajúca: Eva Kočnerová spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 35,00 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6172 – parcela C-KN 2445/4 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 8
m2 pod B-2 spoluvlastnícky podiel: 1/3,
pod B-3 spoluvlastnícky podiel: 1/3, par-
cela C-KN 2445/19 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 3 m2 pod B-2 spolu-
vlastnícky podiel: 1/3, pod B-3 spolu-
vlastnícky podiel: 1/3
LV č. 6168 – parcela C-KN 2445/13 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 3
m2 pod B-2 spoluvlastnícky podiel: 7/30,
pod B-3 spoluvlastnícky podiel: 13/30,
parcela C-KN 2445/16 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 4 m2 pod B-2 spo-
luvlastnícky podiel: 7/30, pod B-3 spo-

luvlastnícky podiel: 13/30,parcela C-KN
2445/18 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 3 m2 pod B-2 spoluvlastnícky
podiel: 7/30, pod B-3 spoluvlastnícky po-
diel: 13/30
Predávajúca: Jarmila Bytčánková,spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 70,00 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 2582 – parcela C-KN 2445/5 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 7
m2 pod B-3 spoluvlastnícky podiel: 9/16 
Predávajúca: Žáčková Soňa spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške
19,69 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 2582 – parcela C-KN 2445/5 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 7
m2 pod B-4 spoluvlastnícky podiel: 1/16 
Predávajúca: Čuláková Janka spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo 
výške 2,19 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 2582 – parcela C-KN 2445/5 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 7
m2 pod B-6 spoluvlastnícky podiel: 1/16 
Predávajúci: Peter Balošák spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške 
2,19 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 2582 – parcela C-KN 2445/5 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 7
m2 pod B-6 spoluvlastnícky podiel: 1/16 
Predávajúca: Anna Ohrádková spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 2,19 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 2582 – parcela C-KN 2445/5 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
7 m2 pod B-8 spoluvlastnícky podiel:
1/16, 
Predávajúci: Róbert Štich spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške 
2,19 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 6183 – parcela C-KN 2445/6 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
11 m2 pod B-1 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
Predávajúca: Eva Urbaníková spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 55,00 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6209 – parcela C-KN 2445/7 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 5
m2 pod B-1 spoluvlastnícky podiel: 1/4 
Predávajúca: Alena Drahniaková spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 6,25 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6209 – parcela C-KN 2445/7 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
5 m2 pod B-2 spoluvlastnícky podiel: 1/4 
Predávajúca: Jozefa Maslíková, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 6,25 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6209 – parcela C-KN 2445/7 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
5 m2 pod B-3 spoluvlastnícky podiel: 1/2 
Predávajúca: Jana Bobčíková, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 12,50 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6213 – parcela C-KN 2445/9 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
5 m2 pod B-2 spoluvlastnícky podiel: 1/2 
Predávajúca: Jozefa Šviková spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo 
výške 12,50 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 €
za m2

LV č. 6235 – parcela C-KN 2445/10 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
6 m2 pod B-2 spoluvlastnícky podiel:
6/160
Predávajúci: Stanislav Maslík spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 1,13 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6235 – parcela C-KN 2445/10 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
6 m2 pod B-3 spoluvlastnícky podiel:
6/160
Predávajúci: Jozefa Hanuláková spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo 
výške 1,13 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6235 – parcela C-KN 2445/10 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
6 m2 pod B-6 spoluvlastnícky podiel:
9/160
Predávajúci: Mária Kotuľová spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške 
1,69 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 6235 – parcela C-KN 2445/10 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
6 m2 pod B-6 spoluvlastnícky podiel:
15/160
Predávajúci: Terézia Kajánková spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 2,81 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6235 – parcela C-KN 2445/10 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
6 m2 pod B-8 spoluvlastnícky podiel: 3/16
Predávajúci: Jaroslav Belko,spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške 
5,63 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 6234 – parcela C-KN 2445/11 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
7 m2 pod B-3 spoluvlastnícky podiel:
5/120
Predávajúci: Milan Buček spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške 
1,46 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 6234 – parcela C-KN 2445/11 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
7 m2 pod B-9 spoluvlastnícky podiel:
10/360
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B/ SCHVAĽUJE
Zakúpenie vibračnej dosky 90 kg PEN
16 z rozpočtu obce Staškov ako kapitá-
lový výdavok. 

K  bodu č. 7: Správa o  hospodárení 
k 30. 6. 2021 – MŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o  hospodárení MŠ Staškov 
k 30. 6. 2021.
B/ SCHVAĽUJE
Hospodárenie MŠ Staškov k 30. 6. 2021.

K  bodu č. 8: Rozpočtové opatrenie 
č. 2/2021 MŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 MŠ 
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 MŠ 
Staškov.

K bodu č. 9: Správa o výchovno-vzde-
lávacej činnosti, jej výsledkoch a pod-
mienkach za školský rok 2020/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2020/2021. 
B/ SCHVAĽUJE
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2020/2021.

K  bodu č. 10: Prenájom nebytových
priestorov obce Staškov v  správe ZŠ
Staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – Základná umelecká škola 
Turzovka
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Prenájom nebytových priestorov obce
Staškov v správe ZŠ Staškov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa – Základná
umelecká škola Turzovka.
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov obce
Staškov (triedu) v  správe ZŠ Staškov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
žiadateľ Základná umelecká škola Tur-
zovka v zmysle §9a ods.9 písmeno c) Zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v  znení neskorších predpisov v  období
od 1. 11. 2021 do 30. 6. 2022, v sume 1€
za hodinu, na vyučovanie žiakov.

K bodu č. 11: Prenájom nebytových prie-
storov obce Staškov v  správe ZŠ 
Staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – Občianske združenie Mažo-
retky EDIT Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PREROKOVALO
Prenájom nebytových priestorov obce
Staškov v správe ZŠ Staškov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa – Ob-
čianske združenie Mažoretky EDIT 
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov obce
Staškov (telocvičňu) v správe ZŠ Staškov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
žiadateľ Občianske združenie Mažoretky
EDIT Staškov v  zmysle §9a  ods.9 pís-
meno c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov v  období od 1. 11. 2021 do 31. 8.
2022, v sume 10 € za hodinu v zimných
mesiacoch a 4 € za hodinu v letných me-
siacoch, na nácvik mažoretiek.

K bodu č. 12: Prenájom nebytových prie-
storov obce Staškov v  správe ZŠ 
Staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – FK Slávia Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Prenájom nebytových priestorov obce
Staškov v správe ZŠ Staškov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa – FK Slávia
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov obce
Staškov (telocvičňu) v správe ZŠ Staškov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
žiadateľ FK Slávia Staškov v  zmysle
§9a  ods.9 písmeno c) Zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení
neskorších predpisov v období od 13. 11.
2021 do 31. 3. 2022, v sume 10 € za ho-
dinu v zimných mesiacoch, na športové
účely – futbalové tréningy.

K  bodu č. 13: Zámena majetku Obce
Staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa Ľudmila Baculáková 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámenu nehnuteľností zapísaných na
liste vlastníctva č. 1179, vedené Okres-
ným úradom Čadca, katastrálnym odbo-
rom ako parcely registra CKN parcelné
číslo 1627/6, o výmere 30 m2 – zasta-
vaná plocha a CKN parcelné číslo
1627/7, o výmere 6 m2 – zastavaná plo-
cha, nachádzajúce sa v okrese Čadca,
obec Staškov, katastrálne územie 
Staškov, vo výlučnom vlastníctve Obce
Staškov za nehnuteľnosti zapísané na
liste vlastníctva č. 3582, vedené Okres-
ným úradom Čadca, katastrálnym odbo-
rom ako parcely registra CKN parcelné
číslo 1627/10, o výmere 36 m2 – zasta-
vaná plocha a CKN parcelné číslo
1627/11, o výmere 1 m2 – zastavaná plo-
cha, nachádzajúce sa v okrese Čadca,
obec Staškov, katastrálne územie 
Staškov, podľa geometrického plánu 
č. 72/2020, vyhotoveného vyhotovite-
ľom GEODÉZIA ČADCA, s.r.o., Ing. Jana

Fuljerová, Vyšný koniec 216, 023 54 Tur-
zovka, IČO: 46264761, úradne overe-
ného Okresným úradom Čadca, kata-
strálnym odborom dňa 16.3. 2021, pod
č. 189/2021 Ing. Teréziou Targošovou,
vo výlučnom vlastníctve p. Ľudmily Ba-
culákovej. 
Zamieňajúci Obec Staškov bezodplatne
nadobudne rozdiel vo výmere 1 m2, s čím
zamieňajúci p. Ľudmila Baculáková sú-
hlasí. Bonita parciel je rovnaká, nakoľko
sa parcely nachádzajú v jednej lokalite 
a susedia spolu. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spo-
číva v tom, že obec pozemok ktorý za-
mieňa nevyužíva a je prebytočný.
B/ SCHVAĽUJE
Zámenu nehnuteľností zapísaných na
liste vlastníctva č. 1179, vedené Okres-
ným úradom Čadca, katastrálnym odbo-
rom ako parcely registra CKN parcelné
číslo 1627/6, o výmere 30 m2 – zasta-
vaná plocha a CKN parcelné číslo
1627/7, o výmere 6 m2 – zastavaná plo-
cha, nachádzajúce sa v okrese Čadca,
obec Staškov, katastrálne územie 
Staškov, vo výlučnom vlastníctve Obce
Staškov za nehnuteľnosti zapísané na
liste vlastníctva č. 3582, vedené Okres-
ným úradom Čadca, katastrálnym odbo-
rom ako parcely registra CKN parcelné
číslo 1627/10, o výmere 36 m2 – zasta-
vaná plocha a CKN parcelné číslo
1627/11, o výmere 1 m2 – zastavaná plo-
cha , nachádzajúce sa v okrese Čadca,
obec Staškov, katastrálne územie 
Staškov, podľa geometrického plánu 
č. 72/2020, vyhotoveného vyhotovite-
ľom GEODÉZIA ČADCA, s.r.o., Ing. Jana
Fuljerová, Vyšný koniec 216, 023 54 Tur-
zovka, IČO: 46264761, úradne overe-
ného Okresným úradom Čadca, kata-
strálnym odborom dňa 16.3. 2021, pod
č. 189/2021 Ing. Teréziou Targošovou,
vo výlučnom vlastníctve p. Ľudmily Ba-
culákovej. 
Zamieňajúci Obec Staškov bezodplatne
nadobudne rozdiel vo výmere 1 m2, s čím
zamieňajúci p. Ľudmila Baculáková sú-
hlasí. Bonita parciel je rovnaká, nakoľko
sa parcely nachádzajú v jednej lokalite 
a susedia spolu. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spo-
číva v tom, že obec pozemok, ktorý za-
mieňa, nevyužíva a je prebytočný.
Zamieňajúca p. Ľudmila Baculáková
uhradí všetky poplatky spojené s  vkla-
dom zamenených nehnuteľností uvede-
ných v  zámennej zmluve na Okresnom
úrade Čadca – Katastrálny odbor. 

K  bodu č. 14: Prenájom nebytových
priestoroch obce Staškov budova 
s. č. 25 – Pitbike parts, s.r.o. 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Prenájom nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Staškov prvého po-
schodia budovy s.č. 25 o výmere podla-
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Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Stanovisko obce Staškov ku konaniu vo
veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov – Sakson
P+V, s.r.o., so sídlom Staškov s. č. 805.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu v predmetnom konaní
prezentovať nesúhlasné stanovisko
obce s  prevádzkovaním zariadenia na
zber odpadov, s prevádzkovaním zaria-
denia na zhodnocovanie odpadov a ná-
sledne vydaním prevádzkového po-
riadku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, na základe žiadostí spoločnosti
Sakson P+V, s.r.o., so sídlom Staškov 
s. č. 805, ktoré by mali byť umiestnené
na parcelách CKN 1267/1, CKN 1267/2,
CKN 1267/3 v k. ú. Staškov. 
Prezentovať nesúhlasné stanovisko
i  v  ďalších prípadných konaniach s  vy-
užitím všetkých právnych prostriedkov.

K bodu č. 19: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o výpoveď zmluvy o nájme ne-
bytových priestoroch v budove s. č. 623,
žiadateľ Inoxglass, s.r.o., IČO 52027201,
so sídlom Vyšný koniec 410, Turzovka.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť o výpoveď zmluvy o nájme ne-
bytových priestoroch v budove s. č. 623,
žiadateľ Inoxglass, s.r.o., IČO 52027201,
so sídlom Vyšný koniec 410, Turzovka
zmluvy bude ukončená v zmysle nájom-
nej zmluvy. 

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé ulo-
ženie plynového potrubia, za účelom
zriadenia plynovej prípojky pre rodinný
dom Staškov s. č. 168, na CKN 1832/1
zastavané plochy a  nádvoria o  výmere
686 m2, katastrálne územie Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé ulo-
ženie plynového potrubia, za účelom
zriadenia plynovej prípojky pre rodinný
dom Staškov s. č. 168, na CKN 1832/1
zastavané plochy a  nádvoria o  výmere
686 m2, katastrálne územie Staškov.
B/ SÚHLASÍ
S možnosťou vypracovania projektovej
dokumentácie k plynovej prípojky na
parcele CKN 1832/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 686 m2, katastrálne
územie Staškov.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  umiestnenie dopravného
zrkadla na miestnu komunikáciu z  dô-
vodu nepriehľadnej zákruty pri rodinnom
dome s. č. 155, žiadatelia občania 
Staškov lokalita „ u Hatali“.

B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii riešiť možnosť umiest-
nenia dopravného zrkadla na miestnu ko-
munikáciu z dôvodu nepriehľadnej zákruty
pri rodinnom dome s. č. 155, žiadatelia ob-
čania Staškov lokalita „u Hatali“.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  predĺženie nájomnej zmluvy
garáž v budove s. č. 589, žiadateľ p. Má-
ria Kicošová, Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Predĺženie nájomnej zmluvy na garáž
v budove s. č. 589, žiadateľ p. Mária Ki-
cošová, Staškov s. č. v  období od 1. 11.
2021 do 30. 4. 2022. Cena nájmu je sta-
novená na 30 €/mesiac.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlast-
níctve obce Staškov parcela CKN 3176
o  výmere 527 m2, druh pozemku orná
pôda, žiadatelia p. Bc. Simona Mohelní-
ková a p. Rudolf Kubjatko.
B/ ZAMIETA 
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlast-
níctve obce Staškov parcela CKN 3176
o  výmere 527 m2, druh pozemku orná
pôda, žiadatelia p. Bc. Simona Mohelní-
ková a p. Rudolf Kubjatko. Pozemok nie
je prebytočným majetkom obce. 

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o dočasné zníženie nájmu neby-
tových priestorov na ihrisku FK Slávia
Staškov na sumu 50 € a energie na 0 €,
z dôvodu zatvorenia prevádzky od polo-
vice októbra 2021, žiadateľ Peter Svrček
P&P Music, so sídlom Ochodnica 72.
B/ SCHVAĽUJE
Dočasné zníženie nájmu nebytových
priestorov na ihrisku FK Slávia Staškov
na sumu 50 € a energie na 0 €, z dôvodu
zatvorenia prevádzky od polovice
októbra 2021, žiadateľovi Petrovi
Svrčkovi P&P Music, so sídlom Ochod-
nica 72, s platnosťou od 1. 11. 2021 do
31. 3. 2022.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o inštaláciu verejného osvetlenia
k rodinnému domu, žiadateľ p. Viera Kri-
vulčíková.
B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii riešiť možnosť inšta-
lácie verejného osvetlenia k rodinnému
domu, žiadateľ p. Viera Krivulčíková.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zápisu

do Obchodného registra, zmena sídla
spoločnosti na Staškov 589, na základe
nájomnej zmluvy, žiadateľ Družstvo
vlastníkov neštátnych lesov obce 
Staškov.
B/ SÚHLASÍ 
So zmenou sídla spoločnosti v Obchod-
nom registri žiadateľa Družstva vlastní-
kov neštátnych lesov obce Staškov na
aktuálnu adresu Staškov s. č. 589,
v zmysle nájomnej zmluvy.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o prenájom priestorov v budove
s.č. 589 za účelom kaderníckych služieb,
žiadateľ p. Janka Kapusňaková.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť o prenájom priestorov v budove
s. č. 589 za účelom kaderníckych služieb,
žiadateľ p. Janka Kapusňaková.
C/ UKLADÁ 
Obecnému úradu dať výpoveď z nájom-
nej zmluvy p. Nekorancovej zo dňa 31. 5.
2005, s  tým, že zmluvný vzťah bude
ukončený 3 mesiace po doručení výpo-
vede z nájmu. 

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  osadenie reklamnej tabule
v časti obce Staškov – Nižný koniec v lo-
kalite „u Hatali“ na oplotenie, ktoré je
okolo chodníka s  rozmerom tabule 
2,5x1 m, žiadateľ p. Milan Škorvánek.
B/ ZAMIETA
Žiadosť o  osadenie reklamnej tabule
v časti obce Staškov – Nižný koniec v lo-
kalite „u Hatali“ na oplotenie, ktoré je
okolo chodníka s  rozmerom tabule 
2,5x1 m, žiadateľ p. Milan Škorvánek.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  umiestnenie dopravného
zrkadla v  časti pri rodinnom dome s. č.
590 z dôvodu neprehľadnosti pri vychá-
dzaní na cestu. Žiadatelia občania v  lo-
kalite pri Obecnom úrade. 
B/ UKLADÁ 
Stavebnej komisii riešiť možnosť umiest-
nenia dopravného zrkadla v časti pri ro-
dinnom dome s. č. 590 z dôvodu nepre-
hľadnosti pri vychádzaní na cestu.
Žiadatelia občania v  lokalite pri Obec-
nom úrade. 

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o povolenie parkovania v nevyh-
nutnom čase v  blízkosti záhradného
domčeka na parcele CKN 233, žiadatelia
rodina Burdová. 
B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť o povolenie parkovania v nevyh-
nutnom čase v  blízkosti záhradného
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Predávajúci: Mária Mahdiarová spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo 
výške 0,97 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6234 – parcela C-KN 2445/11 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
7 m2 pod B-12 spoluvlastnícky podiel: 1/8
Predávajúci: Jozef Kováčik spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške 
4,38 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 6234 – parcela C-KN 2445/11 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
7 m2 pod B-13 spoluvlastnícky podiel:
14/192
Predávajúci: Oľga Šušková spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške 
2,55 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 6234 – parcela C-KN 2445/11 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
7 m2 pod B-14 spoluvlastnícky podiel:
5/96
Predávajúci: Štefan Kajánek spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške 
1,82 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 6234 – parcela C-KN 2445/11 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
7 m2 pod B-16 spoluvlastnícky podiel:
20/360
Predávajúci: Marta Čišecká spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške 
1,94 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 6234 – parcela C-KN 2445/11 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
7 m2 pod B-18 spoluvlastnícky podiel:
20/360
Predávajúci: Anna Grečmalová spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 1,94 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6234 – parcela C-KN 2445/11 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
7 m2 pod B-17 spoluvlastnícky podiel:
20/360
Predávajúci: Ľudmila Šperková spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo 
výške 1,94 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6234 – parcela C-KN 2445/11 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
7 m2 pod B-20 spoluvlastnícky podiel:
1/12
Predávajúci: Rastislav Čečotka spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo 
výške 2,92 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 €
za m2

LV č. 6189 – parcela C-KN 2445/14 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
6 m2 pod B-1 spoluvlastnícky podiel: 2/3,
parcela C-KN 2445/17 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 3 m2 pod B-1 spo-
luvlastnícky podiel: 2/3
Predávajúci: Ladislav Sojčák spolu

kúpna cena za jednotlivé podiely vo 
výške 30,00 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6189 – parcela C-KN 2445/14 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
6 m2 pod B-2 spoluvlastnícky podiel:
3/15,parcela C-KN 2445/17 zastavaná
plocha a nádvorie o  výmere 3 m2 pod 
B-2 spoluvlastnícky podiel: 3/15
Predávajúci: Anna Krbová spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške 
9,00 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 6189 – parcela C-KN 2445/14 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
6 m2 pod B-3 spoluvlastnícky podiel:
1/15, parcela C-KN 2445/17 zastavaná
plocha a nádvorie o  výmere 3 m2 pod 
B-3 spoluvlastnícky podiel: 1/15
Predávajúci: Jozefa Machovčáková spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo 
výške 3,00 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € 
za m2

LV č. 6189 – parcela C-KN 2445/14 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
6 m2 pod B-4 spoluvlastnícky podiel:
1/15, parcela C-KN 2445/17 zastavaná
plocha a nádvorie o  výmere 3 m2 pod 
B-4 spoluvlastnícky podiel: 1/15
Predávajúci: Ivana Lekešová spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške 
3,00 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 € za m2

LV č. 6233 – parcela C-KN 2445/15 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
4 m2 pod B-1 spoluvlastnícky podiel: 1/1
Predávajúci: Miroslav Badura spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo 
výške 20,00 €. kúpy kúpnu cenu 5,00 €
za m2

K bodu č. 16: Všeobecné záväzné naria-
denie č. 2/2021 O určení spádovej ob-
lasti materskej školy pre deti s trvalým
pobytom v obci Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021
– O  určení spádovej oblasti materskej
školy pre deti s trvalým pobytom v obci
Staškov.
B/ UZNÁŠA SA 
Na všeobecnom záväznom nariadení 
č. 2/2021 – O určení spádovej oblasti ma-
terskej školy pre deti s trvalým pobytom
v obci Staškov.

K bodu č. 17: Všeobecné záväzné naria-
denie č. 3/2021 Zmeny a doplnky č. 1 –
Územný plán obce Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o postupe obstarávania a spra-
covanie zmien a doplnkov č. 1 – Územný
plán obce Staškov, návrh Všeobecne zá-
väzného nariadenia č. 3/2021, ktorým sa

schvaľuje záväzná časť zmien a doplnkov
č. 1 – Územný plán obce Staškov a kon-
štatuje, že Zmeny a  doplnky č. 1 –
Územný plán obce Staškov a  jeho Zá-
väzná časť je v súlade so záujmami obce,
s celkovou kompetenciou rozvoja obce
a  na základe súladu návrhu, podľa §25
stavebného zákona, list č. OU-ZA-
OVBP1-2021/034619/TOM, zo dňa 7. 9.
2021.
B/ SCHVAĽUJE
Zmeny a  doplnky č. 1 – Územný plán
obce Staškov, v zmysle §26, §27 zákona
č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní
a stavebnom pozemku, v znení neskor-
ších predpisov a Všeobecné záväzné na-
riadenie č. 3/2021, ktorým sa schvaľuje
záväzná časť Zmien a  doplnkov č. 1 –
Územný plán obce Staškov. 

K bodu č. 17: Všeobecné záväzné naria-
denie č. 3/2021 Zmeny a doplnky č. 1 –
Územný plán obce Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Možnosť pokračovať v projektových prí-
pravách v  zmysle schválených Zmien
a  doplnkov č. 1 – Územný plán obce 
Staškov v  lokalite „IBV pod Kykuľou“,
vrátane prepojenia na miestnu komuni-
káciu (4b) okolo záhradného domčeka 
s. č. 29.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu pokračovať v projek-
tových prípravách v zmysle schválených
Zmien a  doplnkov č. 1 – Územný plán
obce Staškov v lokalite „IBV pod Kyku-
ľou“, vrátane prepojenia na miestnu ko-
munikáciu (4b) okolo záhradného dom-
čeka s. č. 29.

K bodu č. 18: Stanovisko obce Staškov
ku konaniu vo veci udelenia súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber od-
padov – Sakson P+V, s.r.o. 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Stanovisko obce Staškov ku konaniu vo
veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov – Sakson
P+V, s.r.o., so sídlom Staškov s. č. 805.
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Petíciu občanov obce Staškov na prevá-
dzkovanie vo veci udelenia súhlasu na
prevádzkovania zariadenia na zber od-
padov – Sakson P+V, s.r.o., so sídlom 
Staškov s. č. 805.
C/ ZAMIETA
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie za-
riadenia na zber odpadov, zhodnocova-
nie odpadov žiadateľa Sakson P+V, s.r.o.,
so sídlom Staškov s. č. 805.

K bodu č. 18: Stanovisko obce Staškov
ku konaniu vo veci udelenia súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber od-
padov – Sakson P+V, s.r.o. 
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Uznesenia plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva zo dňa 26. novembra 2021

K  otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu
programu rokovania, voľbe návrhovej
komisie, overovateľov a  určeniu zapi-
sovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) návrhovú komisiu
Predseda návrhovej komisie: Terézia
Šupčíková 
členovia: Ján Belko, Mgr. Ján Kubošek 
b) overovateľov zápisnice: Peter Fuček,
Patrik Gottwald

c) program rokovania Obecného zastu-
piteľstva Staškov

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na parcely CKN 23/3 vodná plocha o vý-
mere 3 m2, CKN 28/3 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 8 m2, CKN 28/4 za-
stavaná plocha a nádvorie o výmere 

7 m2, oddelené GP č. 234/2020 vyhoto-
vený Geodetické práce Ing. Anna To-
mašcová, Komenského 135, 022 01
Čadca, úradne overil Ing. Jozef Polka 
č. 61-1737/20 dňa 21.12. 2020, žiadateľ
p. Mária Ligocká, Staškov. Úloha splnená.
b) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obec-
nému úradu dať vypracovať znalecký po-
sudok na prebytočný majetok vo vlast-
níctve Obce Staškov CKN 300 o výmere
171 m2 druh pozemku trvalý trávnatý po-
rast a CKN 301 o výmere 129 m2 druh
pozemku trvalý trávnatý porast. Úloha
splnená.
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domčeka na parcele CKN 233, žiadatelia
rodina Burdová. S tým, že nebude obme-
dzovať prístup vlastníkov okolitých po-
zemkov, na dobu určitú do 31. 3. 2022,
bezodplatne.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Oznámenie vo veci nájmu pozemku par-
cely EKN 10833 vo výmere 18 m2, za
účelom umiestnenia predajného stánku
kvetov založeného nájomnou zmluvou,
uzavretou dňa 28.07. 1998 medzi pre-
najímateľom obcou Staškov a nájomcom
nebohou p. Ivetou Gulčíkovou. 
Do práv nájomcu vstupujú a  pokračujú
v nájme pozemku Marián Gulčík, Ing. To-
máš Gulčík, Dávid Gulčík, Ing. Tatiana
Gulčíková, Iveta Gulčíková.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Oznámenie vo veci nájmu pozemku par-
cely EKN 10833 vo výmere 18 m2, za
účelom umiestnenia predajného stánku
kvetov založeného nájomnou zmluvou,
uzavretou dňa 28. 7. 1998 medzi prena-
jímateľom obcou Staškov a  nájomcom
nebohou p. Ivetou Gulčíkovou. 
Do práv nájomcu vstupujú a  pokračujú
v nájme pozemku Marián Gulčík, Ing. To-
máš Gulčík, Dávid Gulčík, Ing. Tatiana
Gulčíková, Iveta Gulčíková.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Obstaranie používanej cisternovej auto-
mobilovej striekačky s nadstavbou, žia-
dateľ DHZ Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Obstaranie používanej cisternovej auto-
mobilovej striekačky s nadstavbou v ma-
ximálnej obstarávacej cene 25 tis. €

s DPH, žiadateľ DHZ Staškov.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  odkúpenie pozemku parcela
CKN 1642/4 zastavaná plocha o výmere
64 m2, vytvorená na základe GP 
č. 158/2021, vytvoril Ing. Bohuš Krištiak
GeoTerrain, s.r.o. so sídlom Horná
2167/77 Čadca, úradne overila Ing. Te-
rézia Targošová dňa 27. 5. 2021 pod čí-
slom 616/2021 , žiadateľ p. Peter Marti-
nik.
B/ UKLADÁ 
Obecnému úradu dať vypracovať zna-
lecký posudok na parcelu CKN 1642/4
zastavaná plocha o  výmere 64 m2 vy-
tvorená na základe GP č. 158/2021, vy-
tvoril Ing. Bohuš Krištiak GeoTerrain,
s.r.o. so sídlom Horná 2167/77 Čadca,
úradne overila Ing. Terézia Targošová
dňa 27. 5. 2021 pod číslom 616/2021.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o umiestnenie obojsmernej do-
pravnej značky na ceste Staškov Polgrúň
(Potraviny u Veselky).
B/ ZAMIETA
Žiadosť o umiestnenie obojsmernej do-
pravnej značky na ceste Staškov Polgrúň
(Potraviny u Veselky).

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  odkúpenie pozemku parcela
CKN 1832/5 zastavaná plocha o výmere
26 m2, vytvorená na základe GP 
č. 252/2021, vytvoril Ing. Bohuš Krištiak
GeoTerrain,s.r.o. so sídlom Horná
2167/77 Čadca, úradne overila Ing. Te-

rézia Targošová dňa 30. 7. 2021 pod čí-
slom 941/2021 , žiadateľ p. Mgr. Mária
Haladejová.
B/ UKLADÁ 
Obecnému úradu dať vypracovať zna-
lecký posudok na parcelu CKN 1832/5
zastavaná plocha o výmere 26 m2 vytvo-
rená na základe GP č. 252/2021, vytvoril
Ing. Bohuš Krištiak GeoTerrain, s.r.o. so
sídlom Horná 2167/77 Čadca, úradne
overila Ing. Terézia Targošová dňa 30. 7.
2021 pod číslom 941/2021.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Jednanie Obecného úradu s COOP Jed-
notou Čadca, s.d., o  podaní oplotenia
podľa aktuálnych hraníc pozemkov
v zmysle katastrálnej mapy (CKN 1832/1
vo vlastníctve obce Staškov), lokalita pri
COOP Jednota Nižný koniec.
B/ SCHVAĽUJE
Realizáciu oplotenia v  zmysle odporú-
čaní Stavebnej komisie a aktuálnych hra-
níc pozemkov v  zmysle katastrálnej
mapy (CKN 1832/1 vo vlastníctve obce
Staškov), lokalita pri COOP Jednota
Nižný koniec.

K bodu č. 19: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Písomný nesúhlas rodiny Trnkových, by-
tom Staškov s.č. s  prevádzkovaním za-
riadenia na zber odpadov – Sakson P+V,
s.r.o., so sídlom Staškov s. č. 805.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Písomný nesúhlas rodiny Trnkových, by-
tom Staškov s.č. s  prevádzkovaním za-
riadenia na zber odpadov – Sakson P+V,
s.r.o., so sídlom Staškov s. č. 805.
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c) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať projekt na asfalto-
vanie priestoru pred ZŠ Staškov. Úloha trvá.
d) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na prebytočný nehnuteľný majetok vo
vlastníctve Obce Staškov parcely CKN
2101/9 o výmere 112 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, vytvorenej na základe
GP č.103/2021 zo dňa 14. 7. 2021, vytvo-
ril Ján Markuliak – GEODET, so sídlom
Raková 1138, 02351. Úloha splnená.
e) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu pokračovať v projektových prípra-
vách v  zmysle Zmien a  doplnkov č. 1-
Územný plán obce Staškov v  lokalite
„IBV pod Kykuľou“, vrátane prepojenia
na miestnu komunikáciu 4b okolo zá-
hradného domčeka. Úloha trvá.
f) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu v  predmetnom konaní prezento-
vať nesúhlasné stanovisko obce s  pre-
vádzkovaním zariadenia na zber odpa-
dov, s  prevádzkovaním zariadenia na
zhodnocovanie odpadov a následne vy-
daním prevádzkového poriadku zariade-
nia na zhodnocovanie odpadov, na zá-
klade žiadosti spoločnosti Sakson P+V,
s.r.o. so sídlom Staškov s.č. 805, ktoré
by mali byť umiestnené na parcelách
CKN 1267/1, CKN 1267/2, CKN 1267/3
v k.ú. Staškov. Úloha splnená.
g) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť možnosť umiestnenia doprav-
ného zrkadla na miestnu komunikáciu
z dôvodu neprehľadnej zákruty pri rodin-
nom dome. Úloha splnená.
h) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť možnosť inštalácie verejného
osvetlenia k rodinnému domu, žiadateľ
p. Viera Krivulčíková. Úloha splnená.
i) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať výpoveď z nájomnej zmluvy p.
Nekorancovej zo dňa 31. 5. 2005 s tým,
že zmluvný vzťah bude ukončený 3 me-
siace po doručení výpovede z  nájmu.
Úloha splnená.
j) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť možnosť umiestnenia doprav-
ného zrkadla v časti pri rodinnom dome
s. č. 590, z  dôvodu neprehľadnosti pri
vychádzaní na cestu. Úloha splnená.
k) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na parcelu CKN 1642/4 zastavaná plo-
cha o  výmere 64 m2 vytvorená na zá-
klade GP č. 158/2021, vytvoril Ing. Bohuš
Krištiak Geo Terrain, s.r.o. so sídlom
Horná 2167/77 Čadca úradne overil 
Ing. Terézia Targošová dňa 27. 5. 2021
pod číslom 616/2021. Úloha trvá.
l) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na parcelu CKN 1832/5 zastavaná plo-
cha o  výmere 26 m2 vytvorená na zá-
klade GP č. 252/2021, vytvoril Ing. Bohuš
Krištiak Geo Terrain, s.r.o. so sídlom
Horná 2167/77 Čadca úradne overil 
Ing. Terézia Targošová dňa 30. 7. 2021
pod číslom 941/2021. Úloha trvá.

K bodu č. 4: Správa audítora k účtovnej
závierke za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu audítora k účtovnej závierke za
rok 2020.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Správu audítora k účtovnej závierke za
rok 2020.

K bodu č. 5: Správa audítora ku konso-
lidovanej účtovnej závierke za rok
2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu audítora ku konsolidovanej úč-
tovnej závierke za rok 2020.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Správu audítora ku konsolidovanej úč-
tovnej závierke za rok 2020.

K  bodu č. 6: Rozpočtové opatrenie 
č. 5/2021 Obec Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 Obce
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 Obce
Staškov.

K bodu č. 7: Návrh inventarizačnej ko-
misie obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh inventarizačnej komisie obce 
Staškov pre rok 2021.
B/ SCHVAĽUJE
Inventarizačnú komisiu obce Staškov
pre rok 2021 v zložení: 
Predseda: Eva Ježíková
Členovia: Bc. Milka Hurinová
Ing. Anna Kubánková
Ing. Júlia Jurgová
Mgr. Jana Jakubčíková
Bc. Mária Čečotková

K  bodu č. 8: Návrh rozpočtu na roky
2022/2023/2024 OTP Staškov –
hlavná činnosť, podnikateľská činnosť
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu na roky 2022/2023/
2024 OTP Staškov – hlavná činnosť,
podnikateľská činnosť. 
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Návrh rozpočtu na roky 2022/2023/
2024 OTP Staškov – hlavná činnosť,
podnikateľská činnosť. 

K bodu č. 9: Cenník služieb OTP Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Nový cenník služieb OTP Staškov od 
1. 1. 2022.
B/ SCHVAĽUJE
Nový cenník služieb OTP Staškov od 
1. 1. 2022.

K bodu č. 10: Návrh inventarizačnej ko-
misie OTP Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh inventarizačnej komisie OTP 
Staškov pre rok 2021. 
B/ SCHVAĽUJE
Inventarizačnú komisiu OTP Staškov pre
rok 2021 v zložení :
Predseda: Marián Oškrobaný
Členovia: Peter Palica
Eva Ježíková
Peter Vyrobík
Ladislav Cudrák

K  bodu č. 11: Rozpočtové opatrenie 
č. 4/2021 ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 ZŠ 
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 ZŠ 
Staškov.

K  bodu č. 12: Rozpočtové opatrenie 
č. 2/2021 Školská jedáleň
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 Školskej
jedálne.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 Školskej
jedálne.

K  bodu č. 13: Rozpočtové opatrenie 
č. 1/2021 Školský klub detí
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 Škol-
ského klubu detí.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 Škol-
ského klubu detí.

K  bodu č. 14: Rozpočtové opatrenie 
č. 2/2021 Centrum voľného času
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 Centra
voľného času.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 Centra
voľného času.

K  bodu č. 15: Návrh rozpočtu na rok
2022/2023/2024 ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
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A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu Základnej školy Staškov
na rok 2022/2023/2024.
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Návrh rozpočtu Základnej školy Staškov
na rok 2022/2023/2024.

K  bodu č. 16: Návrh rozpočtu na rok
2022/2023/2024 Školská jedáleň
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu Školskej jedálne na rok
2022/2023/2024.
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Návrh rozpočtu Školskej jedálne na rok
2022/2023/2024.

K  bodu č. 17: Návrh rozpočtu na rok
2022/2023/2024 Školský klub detí
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu Školského klubu detí na
rok 2022/2023/2024.
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Návrh rozpočtu Školského klubu detí na
rok 2022/2023/2024.

K  bodu č. 18: Návrh rozpočtu na rok
2022/2023/2024 Centrum voľného
času 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu Centra voľného času na
rok 2022/2023/2024.
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Návrh rozpočtu Centra voľného času na
rok 2022/2023/2024.

K bodu č. 7: Návrh inventarizačnej ko-
misie ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh inventarizačnej komisie ZŠ 
Staškov pre rok 2021.
B/ SCHVAĽUJE
Inventarizačnú komisiu ZŠ Staškov pre
rok 2021 v zložení:
Predseda: Mgr. Izabela Chrobáková
Členovia: Mgr. Anna Bukovanová
Mgr. Emília Kajánková

K  bodu č. 20: Návrh rozpočtu na rok
2022/2023/2024 MŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu Materskej školy Staškov
na rok 2022/2023/2024.
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Návrh rozpočtu Materskej školy Staškov
na rok 2022/2023/2024.

K bodu č. 21: Návrh inventarizačnej ko-
misie MŠ Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PREROKOVALO
Návrh inventarizačnej komisie MŠ 
Staškov pre rok 2021.
B/ SCHVAĽUJE
Inventarizačnú komisiu MŠ Staškov pre
rok 2021 v zložení:
Predseda: Bc. Zuzana Nekorancová
Členovia: Mgr. Andrea Kicošová
Erika Sadleková

K bodu č. 22: Zámer prenájmu nebyto-
vých priestorov obce Staškov v správe
ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa – Ján Šperka
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zverejnenie zámeru prenájmu nebyto-
vých priestorov obce Staškov v  súlade
s  ustanovením §9a ods. (9) písmena c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí –
telocvičňa v správe ZŠ Staškov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa – Ján
Šperka. Prenájom sa uskutoční v období
od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 nebytové
priestory – telocvičňa za hodinu v  zim-
ných mesiacoch 10 € v súlade so záko-
nom o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z  dôvodov hodných osobit-
ného zreteľa – na športovú činnosť – fut-
bal.
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Zámer prenájmu nebytových priestorov
obce Staškov v  súlade s  ustanovením
§9a ods. (9) písmena c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – teloc-
vičňa v správe ZŠ Staškov z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa – Ján Šperka.
Prenájom sa uskutoční v  období od 
1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 nebytové prie-
story – telocvičňa za hodinu v zimných
mesiacoch 10 € v  súlade so zákonom
o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov z  dôvodov hodných osobitného
zreteľa – na športovú činnosť – futbal.

K  bodu č. 23: Návrh VZN č. 4/2021
o miestnych daniach a o miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce 
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh VZN č. 4/2021 o  miestnych da-
niach a o miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Staškov.
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Návrh VZN č. 4/2021 o  miestnych da-
niach a o miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Staškov.

K  bodu č. 24: Návrh VZN č. 5/2021
o  podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Návrh VZN č. 5/2021 o podmienkach po-
skytovania dotácií z  prostriedkov obce
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Návrh VZN č. 5/2021 o podmienkach po-
skytovania dotácií z  prostriedkov obce
Staškov.

K  bodu č. 25: Návrh rozpočtu obce 
Staškov na rok 2022/2023/2024
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu obce Staškov na rok
2022/2023/2024.
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Návrh rozpočtu obce Staškov na rok
2022/2023/2024.

K  bodu č. 26: Zámer predaja majetku
obce Staškov z  dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa – p. Mária Ligocká
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Prebytočnosť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Staškov parcely CKN
23/3 vodná plocha o výmere 3 m2, CKN
28/3 zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 8 m2, CKN 28/4 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7 m2, oddelené GP
č. 234/2020 vyhotovený Geodetické
práce Ing. Anna Tomašcová, Komen-
ského 135, 022 01 Čadca, úradne overil
Ing. Jozef Polka č. 61-1737/20 dňa 21. 12.
2020, žiadateľ p. Mária Ligocká, Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Prebytočnosť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Staškov parcely CKN
23/3 vodná plocha o výmere 3 m2, CKN
28/3 zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 8 m2, CKN 28/4 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7 m2, oddelené GP
č. 234/2020 vyhotovený Geodetické
práce Ing. Anna Tomašcová, Komen-
ského 135, 022 01 Čadca, úradne overil
Ing. Jozef Polka č. 61-1737/20 dňa 21. 12.
2020, žiadateľ p. Mária Ligocká, Staškov.

K  bodu č. 26: Zámer predaja majetku
obce Staškov z  dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa – p. Mária Ligocká
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer predaja nehnuteľného majetku
vo vlastníctve obce Staškov parcely CKN
23/3 vodná plocha o výmere 3 m2, CKN
28/3 zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 8 m2, CKN 28/4 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7 m2, oddelené GP
č. 234/2020 vyhotovený Geodetické
práce Ing. Anna Tomašcová, Komen-
ského 135, 022 01 Čadca, úradne overil
Ing. Jozef Polka č. 61-1737/20 dňa 21. 12.
2020, žiadateľ p. Mária Ligocká, Staškov
z  dôvodu hodného osobitného zreteľa
za cenu stanovenú podľa znaleckého po-
sudku č. 7/2021 (vypracoval znalec Ing.
Vladimír Badura) v  celkovej hodnote
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317,34 € čo je 17,63 €/m2 a cena znalec-
kého posudku 156,27 € v prepočte na 1
m2 8,68 €. Celková cena vrátane nákla-
dov spojených s  vypracovaním znalec-
kého posudku predstavuje spolu sumu
473,61 €, t. j. 26,31 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spo-
číva v tom, že predmetné parcely sú sú-
časťou záhrady pri rodinnom dome žia-
dateľa a bezprostredne susedia
s  pozemkom žiadateľa. Obec Staškov
predmetné parcely nevyužíva. Žiadateľ
uhradí všetky poplatky spojené s prevo-
dom predmetných nehnuteľností.
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Zámer predaja nehnuteľného majetku
vo vlastníctve obce Staškov parcely CKN
23/3 vodná plocha o výmere 3 m2, CKN
28/3 zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 8 m2, CKN 28/4 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7 m2, oddelené GP
č. 234/2020 vyhotovený Geodetické
práce Ing. Anna Tomašcová, Komen-
ského 135, 022 01 Čadca, úradne overil
Ing. Jozef Polka č. 61-1737/20 dňa 21. 12.
2020, žiadateľ p. Mária Ligocká, Staškov
z  dôvodu hodného osobitného zreteľa
za cenu stanovenú podľa znaleckého po-
sudku č. 7/2021 (vypracoval znalec Ing.
Vladimír Badura) v  celkovej hodnote
317,34 € čo je 17,63 €/m2 a cena znalec-
kého posudku 156,27 € v  prepočte na 
1 m2 8,68 €. Celková cena vrátane ná-
kladov spojených s  vypracovaním zna-
leckého posudku predstavuje spolu
sumu 473,61 €, t. j. 26,31 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spo-
číva v tom, že predmetné parcely sú sú-
časťou záhrady pri rodinnom dome žia-
dateľa a bezprostredne susedia
s  pozemkom žiadateľa. Obec Staškov
predmetné parcely nevyužíva. Žiadateľ
uhradí všetky poplatky spojené s prevo-
dom predmetných nehnuteľností.

K bodu č. 27: Schválenie predaja preby-
točného majetku obce Staškov z  dô-
vodu hodného osobitného zreteľa – Ing.
Ivana Badurová
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Prebytočnosť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Staškov parcely CKN
2101/9 o výmere 112 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, vytvorenej na základe
GP č. 103/2021 zo dňa 14. 7. 2021, vy-
tvoril Ján Markuliak – GEODET, so sídlom
Raková 1138, 02351, žiadateľ Ing. Ivana
Badurová.
B/ SCHVAĽUJE
Prebytočnosť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Staškov parcely CKN
2101/9 o výmere 112 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, vytvorenej na základe
GP č. 103/2021 zo dňa 14. 7. 2021, vy-
tvoril Ján Markuliak – GEODET, so sídlom
Raková 1138, 02351, žiadateľ Ing. Ivana
Badurová.

K bodu č. 27: Schválenie predaja preby-
točného majetku obce Staškov z  dô-
vodu hodného osobitného zreteľa – 
Ing. Ivana Badurová
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer predaja nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Staškov parcely
CKN 2101/9 o výmere 112 m2, druh po-
zemku zastavaná plocha, vytvorenej na
základe GP č. 103/2021 zo dňa 14. 7.
2021, vytvoril Ján Markuliak – GEODET,
so sídlom Raková 1138, 02351 úradne
overil Ing. Terézia Targošová dňa 20. 9.
2021 pod číslom 1122/2021, žiadateľ Ing.
Ivana Badurová, z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa za cenu stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 9/2021 (vypra-
coval znalec Ing. Vladimír Badura) v cel-
kovej hodnote 2757,44 € čo je 
24,62 €/m2 a cena znaleckého posudku
155,71 € v prepočte na 1 m2 1,39 €. Cel-
ková cena vrátane nákladov spojených
s  vypracovaním znaleckého posudku
predstavuje spolu sumu 2913,15 €, t. j.
26,01 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spo-
číva v  tom, že predmetná parcela slúži
ako prístup k  pozemku vo vlastníctve
žiadateľa, jeho právneho predchodcu a
bezprostredne susedí s pozemkom žia-
dateľa. Obec Staškov predmetnú par-
celu nevyužíva. Žiadateľ uhradí všetky
poplatky spojené s prevodom predmet-
nej nehnuteľnosti. 
B/ SCHVAĽUJE NA ZVEREJNENIE
Zámer predaja nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Obce Staškov parcely
CKN 2101/9 o výmere 112 m2, druh po-
zemku zastavaná plocha, vytvorenej na
základe GP č. 103/2021 zo dňa 14. 7.
2021, vytvoril Ján Markuliak – GEODET,
so sídlom Raková 1138, 02351 úradne
overil Ing. Terézia Targošová dňa 20.09.
2021 pod číslom 1122/2021, žiadateľ Ing.
Ivana Badurová, z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa za cenu stanovenú podľa
znaleckého posudku č. 9/2021 (vypra-
coval znalec Ing. Vladimír Badura) v cel-
kovej hodnote 2757,44 € čo je 
24,62 €/m2 a cena znaleckého posudku
155,71 € v prepočte na 1 m2 1,39 €. Cel-
ková cena vrátane nákladov spojených
s  vypracovaním znaleckého posudku
predstavuje spolu sumu 2913,15 €, t. j.
26,01 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spo-
číva v  tom, že predmetná parcela slúži
ako prístup k  pozemku vo vlastníctve
žiadateľa, jeho právneho predchodcu 
a bezprostredne susedí s pozemkom žia-
dateľa. Obec Staškov predmetnú par-
celu nevyužíva. Žiadateľ uhradí všetky
poplatky spojené s prevodom predmet-
nej nehnuteľnosti. 

K bodu č. 28: Rôzne

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Prebytočnosť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Staškov CKN 300 o vý-
mere 171 m2 druh pozemku trvalý tráv-
natý porast a CKN 301 o výmere 129 m2

druh pozemku trvalý trávnatý porast.
B/ SCHVAĽUJE
Prebytočnosť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Staškov CKN 300 o vý-
mere 171 m2 druh pozemku trvalý tráv-
natý porast a CKN 301 o výmere 129 m2

druh pozemku trvalý trávnatý porast.

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľ-
ného majetku vo vlastníctve obce 
Staškov priamym predajom podľa 
§ 9a ods. (1) písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. a  to parcely CKN 300 o výmere 
171 m2 druh pozemku trvalý trávnatý po-
rast a CKN 301 o výmere 129 m2 druh
pozemku trvalý trávnatý porast.
B/ SCHVAĽUJE
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľ-
ného majetku vo vlastníctve obce 
Staškov priamym predajom podľa 
§ 9a ods. (1) písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. a  to parcely CKN 300 o výmere 
171 m2 druh pozemku trvalý trávnatý po-
rast a CKN 301 o výmere 129 m2 druh
pozemku trvalý trávnatý porast.

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Mesačnú odmenu hlavného kontrolóra
v  súlade s §18 c ods. 5 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za
kvalitné vykonávanie pracovných čin-
ností hlavného kontrolóra vo výške 20%
z mesačného platu hlavného kontrolóra,
ktorá bude vyplácaná vo výplatných ter-
mínoch k 9. dňu kalendárneho mesiaca
od 1. 1. 2022.
B/ SCHVAĽUJE
Mesačnú odmenu hlavného kontrolóra
v  súlade s §18 c ods. 5 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za
kvalitné vykonávanie pracovných čin-
ností hlavného kontrolóra vo výške 20%
z mesačného platu hlavného kontrolóra,
ktorá bude vyplácaná vo výplatných ter-
mínoch k 9. dňu kalendárneho mesiaca
od 1. 1. 2022.

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Zmenu trasy oplotenia parcely CKN
433/2 pri Hasičskej zbrojnici na základe
odporúčaní Stavebnej komisie.
B/ SCHVAĽUJE
Zmenu trasy oplotenia parcely CKN
433/2 pri Hasičskej zbrojnici na základe
odporúčaní Stavebnej komisie.

UzNESENIE 233/2021

UzNESENIE 230/2021

UzNESENIE 231/2021

UzNESENIE 232/2021

UzNESENIE 229/2021

UzNESENIE 228/2021
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K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej do-
tácie z  rozpočtu obce Staškov na rok
2021, žiadateľ DHZ Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Zmenu účelu poskytnutej dotácie z roz-
počtu obce Staškov na rok 2021, žiadateľ
DHZ Staškov, v zmysle doručenej žiadosti. 

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o výmenu autobusovej zastávky
pri poľnohospodárskom družstve, žiada-
teľ Timea, s.r.o.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť o výmenu autobusovej zastávky
pri poľnohospodárskom družstve, žiada-
teľ Timea, s.r.o.

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  podporu pri vydaní poézie
Slávnosť vesmírnych svetiel, žiadateľ p.
Mgr. Oľga Pohanková.
B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť o  podporu pri vydaní poézie
Slávnosť vesmírnych svetiel, žiadateľ p.
Mgr. Oľga Pohanková.

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Stiahnutie žiadosti o prenájom priesto-
rov v budove s. č. 589, žiadateľ p. Janka
Kapusňaková.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Stiahnutie žiadosti o prenájom priesto-
rov v budove s. č. 589, žiadateľ p. Janka
Kapusňaková.

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o prenájom priestorov v budove
s. č. 589, žiadateľ p. Terézia Nekoran-
cová, Olešná 
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť o prenájom priestorov v budove
s. č. 589, žiadateľ p. Terézia Nekoran-
cová, Olešná 
C/ UKLADÁ
Obecnému úradu vypracovať nájomnú
zmluvu priestorov v budove s. č. 589.

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o odstránenie nelegálnych sta-
vieb – časť obce Staškov „u Kožákov“.
B/ NA VEDOMIE 
Žiadosť o odstránenie nelegálnych sta-
vieb – časť obce Staškov „u Kožákov“.
C/ UKLADÁ
Stavebnému úradu riešiť žiadosť o  od-

stránenie nelegálnych stavieb – časť
obce Staškov „u Kožákov“. 

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o umiestnenie dopravného
zrkadla na miestnu komunikáciu z  dô-
vodu neprehľadnej zákruty pri rodinnom
dome s. č. 155 (lokalita „u Hatali“).
B/ SCHVAĽUJE
Umiestnenie dopravného zrkadla na
miestnu komunikáciu z  dôvodu nepre-
hľadnej zákruty pri rodinnom dome s. č.
155 (lokalita „u Hatali“).

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o umiestnenie dopravného
zrkadla na miestnu komunikáciu z  dô-
vodu neprehľadnej zákruty pri rodinnom
dome s. č. 590 (lokalita „pri kostole“).
B/ SCHVAĽUJE
Umiestnenie dopravného zrkadla na
miestnu komunikáciu z  dôvodu nepre-
hľadnej zákruty pri rodinnom dome s. č.
590 (lokalita „pri kostole“).

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o inštaláciu verejného osvetlenia
k rodinnému domu, žiadateľ p. Viera Kri-
vulčíková.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť o inštaláciu verejného osvetlenia
k rodinnému dom, žiadateľ p. Viera Kri-
vulčíková.

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Vytyčovací náčrt na vytýčenie hranice
medzi pozemkami CKN 233, CKN
1013/1, CKN 1016/4, CKN 1015/1-3, vy-
tvoril Ján Markuliak – GEODET, so 
sídlom Raková s. č. 1138, 023 51 dňa 
12. 11. 2021.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Vytyčovací náčrt na vytýčenie hranice
medzi pozemkami CKN 233, CKN
1013/1, CKN 1016/4, CKN 1015/1-3, vy-
tvoril Ján Markuliak – GEODET, so 
sídlom Raková s. č. 1138, 023 51 dňa 
12. 11. 2021.
C/ UKLADÁ
Obecnému úradu riešiť právnou cestou
odstránenie oplotenia vo vlastníctve ma-
jiteľov parcely CKN 1016/4, ktoré zasa-
huje do parciel CKN 233 a CKN 1015/1
vo vlastníctve Obce Staškov.

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o odkúpenie časti parcely CKN
233 vo vlastníctve Obce Staškov zasta-

vanú stavbou garáže, zo dňa 7. 4. 2021,
žiadateľ p. Peter Koper, Staškov.
B/ ZAMIETA 
Žiadosť o odkúpenie časti parcely CKN
233 vo vlastníctve Obce Staškov zasta-
vanú stavbou garáže, zo dňa 7. 4. 2021,
žiadateľ p. Peter Koper, Staškov.

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  dotáciu obce Staškov na rok
2022 vo výške 30  000 €, žiadateľ 
FK Slávia Staškov. 
B/ ZAMIETA
Dotáciu obce Staškov na rok 2022 vo
výške 30  000 €, žiadateľ FK Slávia 
Staškov. 

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Návrh novej výšky dotácie v  sume
25 000 €, žiadateľ FK Slávia Staškov. 
B/ SCHVAĽUJE
Novú výšku dotácie v  sume 25  000 €
pre žiadateľa FK Slávia Staškov. 

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  dotáciu obce Staškov na rok
2022 vo výške 100 € (Deň detí ), vo výške
100 € (Mikulášska besiedka), žiadateľ
MŠ Staškov. 
B/ SCHVAĽUJE
Dotáciu obce Staškov na rok 2022 vo
výške 100 € (Deň detí ), vo výške 100 € 
(Mikulášska besiedka) pre žiadateľa MŠ
Staškov. 

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  dotáciu obce Staškov na rok
2022 vo výške 200 €, žiadateľ Zväz po-
stihnutých civilizačnými chorobami v SR. 
B/ SCHVAĽUJE
Dotáciu obce Staškov na rok 2022 vo
výške 200 € pre žiadateľa Zväz postih-
nutých civilizačnými chorobami v SR. 

K bodu č. 28: Rôzne
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  dotáciu obce Staškov na rok
2022 vo výške 450 €, žiadateľ Klub dô-
chodcov pri Obecnom úrade. 
B/ SCHVAĽUJE
Dotáciu obce Staškov na rok 2022 vo
výške 450 € pre žiadateľa Klub dôchod-
cov pri Obecnom úrade. 

UzNESENIE 249/2021

UzNESENIE 245/2021

UzNESENIE 246/2021

UzNESENIE 247/2021

UzNESENIE 248/2021
UzNESENIE 243/2021

UzNESENIE 244/2021

UzNESENIE 238/2021

UzNESENIE 239/2021

UzNESENIE 240/2021

UzNESENIE 241/2021

UzNESENIE 242/2021

UzNESENIE 235/2021

UzNESENIE 236/2021

UzNESENIE 237/2021

UzNESENIE 234/2021

Kalendár zvozov odpadov v Staškove na rok 2022
Január
3. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.
4. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.
10. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
11. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
17. Zmesový komunálny odpad, sklo, 

Časť I.
18. Zmesový komunálny odpad, sklo, 

Časť II.
24. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
25. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
31. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.

Február
1. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.
7. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
8. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
14. Zmesový komunálny odpad, sklo, 

Časť I.
15. Zmesový komunálny odpad, sklo, 

Časť II.
17. Papier, Časť I., Časť II.
21. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
22. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
28. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.

Marec
1. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.
7. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
8. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
10. Železné a farebné kovy, obaly 

z kovu, Časť I., Časť II.
14. Zmes. komun. odpad, sklo, Časť I.
15. Zmes. komun. odpad, sklo, Časť II.
21. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
22. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
28. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.
29. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.

apríl
4. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
5. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
11. Zmesový komunálny odpad, sklo, 

Časť I.
12. Zmesový komunálny odpad, sklo, 

Časť II.
19. Papier, Časť I., Časť II.
25. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.
26. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.

Máj
2. Sklo, Časť I.
3. Sklo, Časť II.
9. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
10. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
16. Železné a farebné kovy, obaly 

z kovu, Časť I., Časť II.
23. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.
24. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.
30. Sklo, Časť I.
31. Sklo, Časť II.

Jún
6. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
7. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
13. Papier, Časť I., Časť II.
20. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.
21. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.
27. Sklo, Časť I.
28. Sklo, Časť II.

Október
3. Papier, Časť I., Časť II.
10. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.
11. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.
17. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
18. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
24. Zmesový komunálny odpad, sklo, 

Časť I.
25. Zmesový komunálny odpad, sklo, 

Časť II.
31. Zmesový komunálny odpad, Časť I.

November
2. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
7. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.
8. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.
14. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
15. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
21. Zmes. komun. odpad, sklo, Časť I.
22. Zmes. komun. odpad, sklo, Časť II.
28. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
29. Zmesový komunálny odpad, Časť II.

december
5. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.
6. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.
8. Železné a farebné kovy, obaly 

z kovu, Časť I., Časť II.
12. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
13. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
19. Zmes. komun. odpad, sklo, Časť I.
20. Zmes. komun. odpad, sklo, Časť II.
27. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
28. Zmesový komunálny odpad, Časť II.

Júl
4. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
6. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
11. Železné a farebné kovy, obaly 

z kovu, Časť I., Časť II.
18. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.
19. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.
25. Sklo, Časť I.
26. Sklo, Časť II.

august
1. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
2. Zmesový komunálny odpad, Časť II.
8. Papier, Časť I., Časť II.
15. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.
16. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.
22. Sklo, Časť I.
23. Sklo, Časť II.
30. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
31. Zmesový komunálny odpad, Časť II.

September
5. Železné a farebné kovy, obaly 

z kovu, Časť I., Časť II.
12. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť I.
13. Zmesový komunálny odpad, plasty,

kompozitné obaly, Časť II.
19. Sklo, Časť I.
20. Sklo, Časť II.
26. Zmesový komunálny odpad, Časť I.
27. Zmesový komunálny odpad, Časť II.

ČaSť i. centrum, hlavná cesta, 
uličky okolo rieky Kysuca, 
za železničnými koľajami

ČaSť ii. u Belkov, Jelitov, 
za Bahanu 
(Olešnianska strana)



Prinášame vám zopár praktických tipov, ako
si užiť Vianoce a pritom zamedziť vzniku pre-
bytočného odpadu a urobiť niečo pre ži-
votné prostredie.

Vianočné nákupy
Menej je niekedy viac. Pustite uzdu svojej
fantázii a skúste obdariť svojich blízkych
vlastnoručne vyrobeným darčekom, ekolo-
gickou kozmetikou či zaujímavou knihou.
Vhodnou alternatívou sú nehmotné darčeky
v podobe zážitkov (vstupenka do divadla či
fitness centra, jazykový kurz, wellness pobyt
a pod.). Ak ste sa rozhodli pre hmotný dar-
ček, vyhnite sa kope drobností a kúpte sku-
točne užitočnú vec, ktorá bude mať
dlhodobejšie využitie.

Jedlo na vianočnom stole/
predvianočné nákupy
Odpad vzniká už pri nákupoch. Preto si ich
vopred premyslite a urobte si zoznam. Vedeli
ste, že skoro 50 % komunálneho odpadu
tvorí bioodpad? Nakupujte preto len to, čo
naozaj spotrebujete. Vyberajte si trvanlivej-
šie potraviny a dajte prednosť lokálnym vý-
robkom alebo bezobalovým potravinám. Na
nákupy sa vyberte s vlastnou opakovane po-
užiteľnou taškou a vreckami. Vyhnete sa tak
nepotrebným obalom, ktoré sa po vybalení
pečiva, ovocia či zeleniny stávajú okamžite
odpadom.

Vianočný stromček, ozdoby 
a osvetlenie
Dajte prednosť prírodným materiálom,
kúpte si živý stromček v kvetináči, alebo si
naaranžujte vetvičky do vázy. Za uváženie
stojí kúpa izbového ihličnanu, ktorý je celo-
ročne krásny a práve na Vianoce mu môžete
dať vianočný šat. Originálny a jedinečný
stromček sa dá vyrobiť z konárov alebo z

kníh, ktoré je možné spestriť ozdobami
alebo osvetlením. Ozdoby a vianočné deko-
rácie si môžete vyrobiť z prírodných mate-
riálov (drevo, ihličie, šišky, šípky, škorica,
sušené ovocie a podobne), ktoré budú určite
jedinečné a s vôňou prírody. Ideálnou a
úspornou formou vianočného osvetlenia sú
LED žiarovky, spotrebujú totiž oveľa menej
energie a vydržia dlhšie oproti klasickým.
Darček odporúčame zabaliť do recyklova-
ného papiera alebo papiera a tašiek z minu-
lých Vianoc. Balenie darčekov nemusíte
obmedziť len na papier, môžete skúsiť na-
príklad aj látku.

Vianočné pozdravy
Využite SMS, e-mail alebo Whatsapp či Mes-
senger. A ak do pozdravu vložíte kúsok seba
a zakomponujete nejakú milú fotku, určite
príjemne potešíte rodinu či priateľov. Sú rov-
nako osobné ako pohľadnice.

Ako správne zatočiť s odpadom,
ktorý vznikne počas sviatkov?

Živý stromček: každoročná dilema. Dekoro-
vanie domácností živým vianočným strom-
čekom je tradíciou už od nepamäti. Jednou z
najväčších nevýhod je však jeho trvácnosť.
A ako sa ho zbaviť po Vianociach?  Nechajte
ho voľne položený pri stojiskách odpado-
vých nádob (vedľa kontajnera). Väčšina
miest zabezpečuje od januára zvoz stromče-
kov a postará sa o jeho recykláciu. Aj nábyt-
kársky koncern IKEA každoročne zbiera
vianočné stromčeky, ktoré využíva na bio-
masu. Vedeli ste, že z nich na Slovensku
tento rok prvýkrát vyrobili nový nábytok? Aj
použitý vianočný stromček môže mať príbeh
so šťastným koncom. Nezabudnime ho zba-
viť všetkých ozdôb.

Papierové obaly z darčekov, papierové kra-
bice, letáky, obaly z múky: patria do mo-
drého kontajnera či vreca na papier, pokiaľ
nie sú znečistené, mokré a mastné. A neza-
budnite odpad pred vyhodením stlačiť.
Plastové obaly z potravín, darčekov, koz-
metiky, plastové fľaše, tégliky z jogurtov:
patria do žltého kontajnera alebo vreca ur-
čeného na plasty. Aj tu platí, že obaly je po-
trebné zošliapnuť a zmenšiť ich objem.
Nesmú obsahovať zvyšky tekutín, jedla či
kozmetiky.
Zaváraninové poháre, sklenené črepy,
fľaše: patria do zeleného kontajnera, prí-
padne vreca. Fľaše a obaly nie je nutné umý-
vať, stačí len dôkladne odstrániť ich obsah.
Žiarovky, batérie z hračiek či svetelných
dekorácií: môžete ich odovzdať v obcho-
doch, kde sa tieto výrobky predávajú.
Svetlá a svetielka, pokazené domáce spot-
rebiče: zber elektroodpadu ponúkajú nielen
zberné dvory či mobilné zbery, ale aj pre-
dajne elektrospotrebičov, ktoré prevezmú
elektroodpad bezplatne.
Zvyšky jedla: šupky z ovocia či zeleniny,
škrupiny z vajec, vrecká z čaju a podobne
patria do bioodpadu alebo sa dajú kompos-
tovať v domácich kompostéroch, pokazené
potraviny alebo zvyšky vareného jedla či po-
traviny živočíšneho pôvodu treba vytriediť
do kuchynského odpadu.
Použitý kuchynský olej: dá sa odovzdať v
uzatvorenej nádobe na niektorej z čerpacích
staníc, v blízkosti niektorých supermarketov,
prípadne na zbernom dvore. V niektorých
obciach je možné nájsť kontajner na použitý
olej priamo pri stojiskách triedeného zberu.
Textil a obuv: môžete posunúť známym,
ktorí ich využijú, darovať charite, odovzdať
na zbernom dvore alebo vhodiť do kontajne-
rov určených na šatstvo.
Staré alebo nepotrebné hračky: darujte nie-
komu, komu ešte urobia radosť.

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod 
na oslavu aj naša Zem?
Vianočné sviatky sú obdobím hojnosti, radosti a pokoja. Trávime spolu viac času, viac nakupujeme, obdarúvame sa,
a tým pádom tvoríme aj viac odpadu. Vianoce by nemali byť o plytvaní, zbytočných darčekoch a nadmernej spotrebe
jedla. Skôr o spoločne strávených chvíľach s rodinou a blízkymi a nemali by sme pri tom zabúdať ani na svoje okolie,
prírodu, životné prostredie.

Vysvetlivky ku kalendáru zvozov odpadov 
v Staškove na rok 2022

Ako separovať:

 Zmesový komunálny odpad: hrubo znečistené
suroviny, cigaretové nedopalky, keramika, po-
rcelán, popol, použité hygienické vložky,
plienky, obaly od kávy, zrkadlá, kosti, obväzy,
koža, obuv, odpad z plastu PVC a iné netriedi-
teľné zložky odpadu. Nepatrí sem: papier,
plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad
(zeleň) zo záhrad a z parkov, sklo, autobatérie,
elektromotory, žiarivky, plechovky od farieb
(ak je v plechovke malé množstvo pôvodného
obsahu)

 Obaly z kovu: plechovky, prázdne konzervy,
vrchnáčiky z fliaš, kovové viečka, plechovky od
piva a nealkoholických nápojov – musia byť
čisté, zbavené zvyškov potravín či nápojov, ko-
vové obaly od lakov, rôznych kozmetických prí-
pravkov a pod. musia byť zbavené plastových
častí a pôvodných náplní

 Kovy železné a iné: (hliník, meď a pod.) zbavené
plastov, skla a pod. Nepatrí sem: kari sitá, boi-
lery a plechové tabule veľkých rozmerov

 Kompozitné obaly: viacvrstvové kombinované
materiály (papierové krabice + AL fólia) nazý-
vané aj Tetrapaky alebo Ekopaky. Zbierajú sa
kompozitné obaly od mlieka, džúsov a ďalších
nápojov, akejkoľvek veľkosti bez zvyškov pô-
vodných náplní, zložené do roviny

 Sklo: sklené fľaše, poháre alebo fľaštičky,
črepy, rozbité sklo z okien, zo skleníkov – bez
hliny, trávy, skúmavky, sklo z okuliarov (nie
plastikové) – sklo musí byť čisté, bez uzáverov
a tmelu, varné sklo. Nepatrí sem: autosklo, žia-
rovky, žiarivky, neónky, plexisklo, zrkadlá, 
teplomery, TV obrazovky, keramika, porcelán,
drátené sklo a zmesový odpad

 Plasty: PET fľaše od nealko nápojov, sirupov,
rastl. olejov, drogérie, číre a farebné fólie, tašky,
vrecká,vedrá, fľaštičky od kozmetiky, kompo-
zitné obaly, plastové nádobky z jogurtov, keču-
pov a iných potravín. Všetko musí byť čisté a
zbavené obsahu. Nepatrí sem: hrubo znečistené
plasty, podlahové krytiny, guma, molitan, 
záhradné bazény, plachty na prikrytie – celty,
autoplasty, záhradný nábytok, hračky, polysty-
rén

 Papier: noviny, časopisy, kartón. Nepatrí sem:
použité plienky a papierové vreckovky

 Objemný odpad: čalúnený a drevený nábytok –
rozobratý na časti, dvere, záchodové misy a
umývadlá, vane (nie kovové), koberce, topánky
a iný drobný odpad vo vreciach. Nepatrí sem:
televízory, rádiá, chladničky, práčky, bioodpad,
autobatérie, uhynuté zvieratá

Vážení občania! Chceme na Vás týmto apelovať, aby sa triedeniu separovaných zložiek odpadu venovalo viac po-
zornosti. Stále sa do jednotlivých zložiek dostáva odpad, ktorý tam nepatrí. Znečistené plasty stavebnými materiálmi,
zvyškami potravín, kovové a sklenené obaly obsahujúce farbu, potraviny a použité plienky, drátené sklo, porcelán,
obaly z motorových olejov. V zberných nádobách od 110 litrov až po kontajnery 7 m3 sa stále nachádza neúmerné
množstvo druhotných surovín. Preto Vás žiada me o dôkladnejšie oddeľovanie týchto druhotných surovín od zmesového
komunálneho odpadu. Druhotné suroviny patria do se parovaného zberu. Trieďte dôslednejšie, nakoľko dotrie -
ďovanie vykonávajú ľudia a nie stroje.

Komunálny odpad v zbernej nádobe vyložte pred dom (na chodník, komunikáciu) so za-
veseným žetónom na viditeľnom mieste najneskôr do 7,30 hod. Odber komunálneho
odpadu je možný len na platný žetón. Neplaťte v hotovosti! 
Separovane zbierané odpady vyložte pred dom najneskôr do 7,30 hod. Tieto Vám nebudú
odobrané, ak budú obsahovať väčšie množstvo iného odpadu alebo budú znečistené.
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Základná škola Staškov

Po dňoch návštev, oddychu a voľna
prišiel deň, kedy sme sa všetci stretli 
2. septembra 2021 v budove základnej
školy na zahájení školského roka. Po-
malší rytmus prázdnin a dovoleniek vy-
striedalo pracovné tempo žiakov
i učiteľov. 

Na prahu nového školského roka
privítali spoločne žiakov, rodičov a za-
mestnancov školy Ing. Ladislav Šim-
čisko, starosta Obce Staškov, 
PhDr. Mgr. Jozef Šamaj dôstojný pán
našej farnosti a  Mgr. Mária Perďo-
chová, riaditeľka školy. Svojimi prího-
vormi popriali žiakom a  všetkým

zamestnancom školy veľa úspechov,
elánu a radosti zo školy. 

Do školy nastúpilo v školskom roku
2021/2022 spolu 260  žiakov, z toho 29
prvákov, ktorí prišli aj v sprievode svo-
jich rodičov. Žiaci sa vyučujú v pätnás-
tich triedach. V  škole sú otvorené tri
oddelenia ŠKD, do ktorých sa prihlá-
silo 70 žiakov. Súčasťou školy je aj
školská jedáleň. Možnosť stravovať sa
v škole majú nielen žiaci a zamestnanci,
ale aj občania obce Staškov. Súčasťou
školy je aj CVČ, ktoré ponúka voľnoča-
sové aktivity v  14 záujmových útva-
roch. Zapojením do Národného

projektu  Pomáhajúce profesie v edu-
kácii detí a žiakov II pokračujeme v za-
bezpečovaní inkluzívneho vzdelávania
žiakov so špeciálnymi výchovno – vzde-
lávacími potrebami. 

Všetkým žiakom, rodičom, pedagó-
gom a  nepedagogickým zamestnan-
com prajeme úspešný školský rok, aby
priniesol čo najviac príjemných a krás-
nych dní naplnených túžbou po vzde-
laní  a vytváraním pekných vzájomných
vzťahov.

Od nástupu žiakov do školy sa nám
pomerne dobre darí udržať pravidelný
prezenčný vyučovací proces. Z dôvodu
karantény sme prezenčné vyučovanie
v siedmich triedach na 10 dní zmenili
na dištančné - žiaci sa počas tohto ob-
dobia vyučovali online doma podľa
upraveného rozvrhu. Dôsledne do-
držiavame epidemiologické opatre-
nia,  rozhodnutia a  usmernenia
ministerstva školstva a verejného zdra-
votníctva. O vývoji situácie na škole in-
formujeme rodičov, zriaďovateľa,
RÚVZ a ministerstvo školstva. Rodičia
využili možnosť objednať antigenové
samotesty, pravidelne vždy v pondelok
a štvrtok sa 220 detí testuje doma. 

Aj vďaka pomerne  dobrej situácie
v škole sa nám darí plniť Školský vzde-
lávací program a plánované aktivity.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám dôve-
rujú, pomáhajú a  tešia sa z úspechov
a aktivít našich žiakov.

          

1.       Mgr. Ivana Chytilová                 Divadelný                                       streda                                3. – 9. ročník 
                                                                                                                                   13,30-15,30
                                                                                                                                   č. 20

2.      Mgr. Jana Kubošková                Angličtina hrou                           štvrtok                               1. – 2. ročník
                                                                                                                                   13,00 – 15,00
                                                                                                                                   č. 20

3.      Mgr. Denisa Zemaníková        Detská atletika I.                       utorok                                1. – 2. ročník
                                                                                                                                   13,30 – 15,30
                                                                                                                                   telocvičňa

4.      Mgr. Denisa Zemaníková        Detská atletika II.                      piatok                                 2. – 4. ročník
                                                                                                                                   13,30 – 15,30
                                                                                                                                   telocvičňa

5.      Rastislav Perďoch                      Hasičský                                         piatok                                 1. – 9. ročník 
                                                                                                                                   16,00 – 18,00
                                                                                                                                   telocvičňa

6.      Ing. Miroslava Tabačárová     Programovanie hrou                štvrtok                               4. – 9. ročník
                                                                                                                                   15,00 – 17,00
                                                                                                                                   č. 31

7.      PaedDr. Martin Pakanec         Slovenčina trochu inak           utorok                                9. ročník
                                                                                                                                   13,30 – 15,30
                                                                                                                                   č. 32

8.      Mgr. Michaela Sloviaková       Spolu do kina I.                            sobota/nedeľa               4. – 9. ročník

9.      PaedDr. Martin Pakanec         Spolu do kina II.                          sobota/nedeľa               5. – 9. ročník

10.    Mgr. Izabela Chrobáková        Spolu do kina III.                         sobota/nedeľa               4. – 9. ročník

11.     Mgr. Michaela Sloviaková       Spoznávame krásy miest     sobota/nedeľa               4. – 9. ročník 
                                                                      Slovenska – cestovateľský

12.    Zuzana Fulierová                        Stolnotenisový II.                       pondelok                          4. – 6. ročník 
                                                                                                                                   14,45-16,45
                                                                                                                                   telocvičňa

13.    Mgr. Denisa Zemaníková        Športové a pohybové hry      štvrtok                               5. – 9. ročník
                                                                                                                                   13,30 – 15,30
                                                                                                                                   telocvičňa

14.    Mgr. Miroslava Závodníková    Volejbal                                           štvrtok                               5. – 9. ročník, mládež
                                                                                                                                   19,00-21,00
                                                                                                                                   telocvičňa    

P. Č.  MENO VEDÚCEHO                             ZÁUJMOVý ÚTVAR                           DEň V TýŽDNI, ČAS,      VEKOVÁ HRANICA/ROČNÍK
                                                                                                                                                              TRIEDA A JEJ ČÍSLO        (OD 6 DO 30 ROKOV)

aktuálne záujmové útvary CVČ
v školskom roku 2021/2022

Žiaci 1. BŽiaci 1. a
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a  slabozrakých Slovenska. Cieľom
zbierky je získanie finančných pro-
striedkov na podporu ľudí so zrakovým
postihnutím. Biela pastelka 2021 je ve-
rejná zbierka zapísaná Ministerstvom
vnútra SR v registri verejných zbierok.
Žiaci mohli prispieť ľubovoľnou sumou
do zapečatenej pokladničky. Ak prispeli
1 euro, ako darček dostali bielu pas-
telku. Sumou 228,70 € sme podporili
ľudí so zrakovým postihnutím. Za
každý príspevok zo srdca ďakujeme.

PaedDr. Gabriela Kolenová, 
koordinátor prevencie

Leporelo

Naša škola sa zapojila do projektu
STALO SA TO  stalosato.sk,  ktorá 
poukazuje na fenomén kybergroo-
mingu, sexuálneho zneužívania a vyko-
risťovania mladých ľudí v online
priestore. Vrcholom celého projektu je
„leporelo“, ktoré je atypické veľkosťou
aj obsahom. Na každom paneli spoz-
najú niečo iné, napríklad: web 
stalosato.sk, IPčko.sk, dostanú odpo-
veď na to, kto je kybergroomer, získajú
užitočné informácie o kybergroomin-
gu,  spoznajú manipulačné techniky 

kybergroomerov, získajú informácie o
možnostiach pomoci, návody na online
bezpečnosť, odporúčania v rámci
offline bezpečnosti, informácie o tom,
ako pomôcť kamošovi, ktorému sa to
stalo,  ako využiť svoje právo povedať
„NIE“. A tak aj na chodbe našej školy
sa mohli v priebehu mesiaca september
žiaci dozvedieť viac o téme, ale hlavne
sa uistili, že v tom všetkom nie sú sami.

Vyjadrujeme sa bez nenávisti
Žiaci 8.A a  9.A mali v  utorok 16. 11.
2021 jedinečnú možnosť zúčastniť sa
workshopu s názvom „Vyjadrujeme sa
bez nenávisti“. Tento projekt je realizo-
vaný pod ministerstvom spravodlivosti,
ministerstvom školstva a organizáciou
SYTEV. Workshop viedla akreditovaná
lektorka Alžbeta Baligová, ktorá tak
otvorila tému nenávistného vyjadrova-
nia, xenofóbie, rasistického správania
v spoločnosti a  stereotypy, ktoré sú
okolo nás.

PaedDr. G. Kolenová, 
koordinátor prevencie

Charitatívna zbierka
Spolu so sviatkami a vianočnou atmos-
férou prichádza čas obdarúvania svo-
jich blízkych. Našu pomoc potrebujú
chudobní, seniori i  ľudia bez domova.
Na našej škole sa uskutoční charita-
tívna zbierka. Každoročne ju organizo-
vala naša zosnulá kolegyňa p. uč.
Vlastička Perďochová. Radi budeme
pokračovať „in memoriam“ v myšlien-
ke pomoci chudobným, seniorom
a ľuďom bez domova.

Olympiáda zo slovenského
jazyka a literatúry

Dňa 12. 11. 2021 sa uskutočnilo
okresné kolo Olympiády zo slovenského
jazyka a  literatúry – kategória C.

Olympiáda sa uskutočnila prostredníc-
tvom online testu, kde si žiaci mohli
preveriť svoje vedomosti nielen zo slo-
venského jazyka, ale aj z literatúry a čí-
tania s porozumením. Z každej školy sa
mohol zúčastniť iba jeden žiak. Našu
školu reprezentovala Gréta Bagová 
z 9.A, ktorá sa umiestnila na 6. mieste. 
Gratulujeme a  veríme, že pre Grétku
bude slovenčina aj naďalej nielen po-
vinný predmet ale aj veľký koníček.

PaedDr. Martin Pakanec

Školská knižnica
Naša škola získala nové vybavenie škol-
skej knižnice prostredníctvom pro-
jektu. V  knižnici máme nové knižné
tituly, lavice, stoličky, tablety, datapro-
jektor. Knižnica je od septembra zria-
dená v  nových priestoroch. Je
obohatená o knihy rôznych žánrov: be-
letria, detektívne príbehy, nové ency-
klopédie, dievčenské romány,
rozprávkové príbehy, dobrodružné
knihy, cudzojazyčné tituly či náučné
knihy. Žiaci môžu navštíviť knižnicu,
čítať si, listovať v knihách a vypožičať si
knihy každý utorok od 12,45 do 14,00
hod.

Záložka do knihy spája školy
Tento školský rok sme sa opäť zapojili
do celoslovenského projektu Záložka
do knihy spája školy. Naši žiaci vyrábali
záložky pre žiakov z  Nitrianskeho
Rudna. Táto partnerská základná škola
nám bola náhodne pridelená, ale niek-
torí žiaci veľmi dobre poznajú túto obec
a jej okolie. Naši tretiaci navštívili školu
v prírode v Nitrianskom Rudne a obdi-
vovali okolitú scenériu. Potešili nás zá-
ložky od našich priateľov, ktoré si
vložíme do svojej rozčítanej knihy! 
Takisto sa tešíme na všetkých čitateľov
a milovníkov literatúry!

Mgr. Jana Janíková

Jeseň v školskom klube detí

Jesenná nálada zavítala aj do všetkých
troch oddelení školského klubu detí na
našej škole. Toto pestrofarebné ročné
obdobie plné vetra sme si ešte viac spe-
strili s  deťmi púšťaním a vyrábaním
vlastných šarkanov. Počas mesiaca
október sme využili slnečné, veterné dni
na pobehovanie za šarkanmi v priesto-
roch areálu a ihriska základnej školy.
Tohtoročná „Šarkaniáda“ sa nám vyda-
rila a niesla sa vo výbornej nálade. Deti
si tak zašportovali, rozvíjali kreativitu
pri tvorení, pobavili sa a načerpali sily
z posledných hrejivých slnečných lúčov.

Workshop Filmárik

Základná škola v Staškove sa 15. a 16.
novembra 2021 stala centrom filmo-
vého workshopu pre mladých začínajú-
cich filmárov. Desať žiakov 9. ročníka
pod odborným vedením lektorov 
Mgr. Art. Márie Vašicovej a Ing. Miro-
slava Cigliana z Liptovského Mikuláša
získalo na dvojdňovom workshope
množstvo tipov ako správne filmovať.

„Deti sa učili pripraviť sa na filmovanie,
spracovať scenár, učili sa aké zábery na-
filmovať, pracovať v strihacom pro-
grame, zhotoviť animáciu, režírovať,“
spresnila Ľubica Ligocká manažérka
pre výtvarníctvo, fotografiu a film Ky-
suckého kultúrneho strediska v Čadci.
V rámci prvého dňa sa žiaci oboznámili
s počiatkami filmu, kinematografie,
tvorbou bratov Lumierovcov, Georga
Meliesa a špeciálnym filmovým efek-
tom stop – trick. Lektor Miroslav Cig-
lian žiakom predstavil súčasnú
techniku a formáty filmu. Následne
spolu s lektormi zostavili scenár filmu,
v ktorom hranú časť prepájali s animá-
ciami. Témou boli miznúce telefóny 
a nuda teenagerov. „Preto sa film volá
„Nuda na Staškove“. Aj keď scenár
filmu mali vopred pripravený, počas na-
táčania ho tvorivo upravovali. Žiaci vzá-
jomne spolupracovali podľa svojich
možností a schopností, úlohy si porozde-
ľovali,“ priblížila manažérka Kysuc-
kého kultúrneho strediska v Čadci.
Hranú a animovanú časť filmu žiaci na-
točili pod vedením lektorov a spracovali
v postprodukcii. Výsledok práce tohto
workshopu si môžete pozrieť tu:
youtu.be/TT4pEuj8MMg

Finančná gramotnosť – 
beseda s odborníkom 

v oblasti financií
Dňa 12. 10. 2021 sa uskutočnila be-
seda, zameraná na aktuálnu tému o fi-
nančnej gramotnosti, určená bola pre
žiakov 9. ročníka. „Finančná gramot-
nosť je súbor znalostí, ktoré človeku
umožňujú porozumieť financiám a
správne s nimi zachádzať v rôznych ži-
votných situáciách.“ ...také je znenie de-
finície, ale vedia mladí reálne zaobchá-

dzať  s peniazmi? Besedu na našej škole
viedol odborník v danej oblasti financií,
pán Jozef Zbončák, ktorý s  nami
úspešne spolupracuje. S deviatakmi ro-
zoberal  aktuálne otázky a finančnú pro-
blematiku v  rôznych oblastiach, napr.
aktívne a  pasívne príjmy, výdavky, ro-
dinné financie, súkromné financie,
funkcia a úloha bánk a poisťovní v sek-
tore, druhy a  možnosti sporenia mla-
dých ľudí. Spätná väzba bola pozi-
tívna, žiakom sa beseda veľmi páčila.

Koordinátor pre FG – 
Mgr. Alena Kožáková

Európsky deň jazykov 2021 –
„tak trochu inak“

Európsky deň jazykov si celosvetovo
pripomíname 26. septembra. Tento
deň padol na nedeľu. Naša škola si rôz-
nymi zaujímavými aktivitami pripome-
nula Európsky deň jazykov v  piatok 
24. 9. 2021. Hlavnou témou bolo „The
UK“ – Spojené kráľovstvo Veľkej Britá-
nie a Severného Írska. Vzhľadom k epi-
demiologickej situácii sa vyučujúci so
žiakmi veľmi šikovne vynašli a pripra-
vili si pekné a pútavé aktivitky od naj-
mladších prváčikov až po najstarších
žiakov. Pani učiteľky si pripravili rôzne
omaľovanky, pexesá, obrázky o kráľov-
skej rodine, náučné videá, besedy a roz-
hovory o zaujímavostiach z verejného
života Britov. Veľké poďakovanie patrí
vyučujúcim, ktoré si našli čas a svojpo-
mocne si zrežírovali tento EDJ.

Mgr. Izabela Chrobáková

Biela pastelka
Dňa 24. 9. 2021 (v piatok) sa na našej
škole uskutočnila zbierka s  názvom
Biela pastelka. Túto zbierku každo-
ročne organizuje Únia nevidiacich

Školský klub detí: Jeseň CVČ: dary prírody Žiaci školy: adventné vence Mesiac úcty k starším Výzdoba školy – žiacke práce Vianoce prichádzajú

Výstavy v škole

akTiViTy V ZŠ STaŠkOV
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Slovenská asociácia mažoretko-
vého športu však organizovala
na Slovensku iba jedinú súťaž 

a to dištančnou formou. Preto sme sa
rozhodli vycestovať za hranice,  ko-
nečne vystúpiť pred obecenstvom
a  zmerať si svoje sily so súperkami.
V  októbri sme súťažili v Prahe, svoje 
zastúpenie sme mali aj v Chorvátskom
Zadare a  v  novembri sme navštívili
športovú halu v Hranicích na Moravě.
Bohužiaľ nepriaznivá situácia nedovo-
lila vycestovať všetkým našim mažoret-
kám, obsadenie sme mali iba v starších
kategóriách. Za pomoc pri samotnej
realizácii súťaží chcem poďakovať nie-
len trénerkám, ale aj rodičom Kobolko-
vým, Jakubcovým, Zbončákovým, 
Z. Oravcovej, K. Zajacovej a  J. Sabe-
lovi. Ďalej ďakujem vedeniu školy a OÚ
za možnosť trénovať v  telocvični
a v zrkadlovej miestnosti a samozrejme
našim sponzorom, ktorí nás finančne
podporujú. 

Grand Prix Slovakia 
2021

Je názov jedinej slovenskej otvorenej
mažoretkovej súťaže, ktorej organizá-
torom bola Slovenská asociácia AMaS.
Súťaž prebiehala dištančne formou 
zaslaných videí. Telocvičňa ZŠ Staškov
sa tak stala koncom septembra a  za-
čiatkom októbra súťažným pódiom pre

všetky naše mažoretky, no bohužiaľ
takmer bez divákov. Napriek tomu bol
náš klub pripravený dosiahnuť čo naj-
lepšie výkony. Vyhodnotenie prebie-
halo online na Youtube. A tak môžeme
poďakovať a zablahoželať našim mažo-
retkám a  trénerkám D. Letkovej, 
E. Chlebekovej, N. Zbončákovej, 
B. Zahatlanovej, S. Škulavikovej, 
Ľ. Bajakovej za krásne umiestnenia
všetkých našich tančekov.

VýSLEDKy POROTy:
❀ 2. miesto miniformácia detí strapce –

M. Heglasíková, E. Štichová, L. Cha-
brečková, M. Moskalová, E. Križeková,
V. Šutá, E. A. Furdanová

❀ 2. miesto miniformácia kadet strap-
ce – B. Oravcová, V. Starchoňo vá,
L. Hrušková, S. Trnková, V. Piatková,
N. Krištofíková, L. Pavelková

❀ 2. miesto sólo junior strapce –
V. Jakubcová

❀ 2. miesto trio junior strapce - V. Ja-
kubcová, G. Bagová, A. Trnková

❀ 1. miesto miniformácia junior strap-
ce – V. Jakubcová, G. Bagová, 
A. Trnková, D. Oravcová, I. Gajdi-
čiarová, L. Králiková, S. Krivulčí-
ková

❀ 2.miesto sólo senior akrobatic s pa-
licou – K. Kobolková

❀ 1. miesto sólo senior palica –
K. Kobolková

❀ 1. miesto sólo senior strapce –
K. Kobolková

❀ 1. miesto duo senior strapce –
K. Kobolková, Ľ. Kvašňovská

❀ 1. miesto miniformácia senior strap-
ce – N. Zbončáková, R. Hnidková,
B. Zahatlanová, M. Kubačková, 
Ľ. Kvašňovská, L. Ligocká

World Championship
Majorettes sport

Praha
VIII. ročník svetového šampionátu sa
konal 22.-23. 10. v Prahe v hale Krá-
lovka pod záštitou primátora hlavného
mesta Prahy. Usporiadateľom bola Česká
asociácia mažoretkového športu z. s.
Časť súťaže mohli diváci sledovať 
v živom vysielaní na Čt sport alebo on-
line na webových stránkach. Zahra-
ničné kluby mali pre tento rok výnimku
v možnej účasti bez postupových kôl.
Najväčšia zahraničná výprava prišla
z  Ruska. Zo Slovenska bol jediným
účastníkom práve náš klub Edit Staš-
kov. Našich 5 senioriek neskrývalo sku-
točnú radosť z účasti, veď to bola prvá
naša súťaž po tak dlhej dobe.

VýSLEDKy POROTy:
❀ 5. miesto miniformácia senior strap-

ce – N. Zbončáková, M. Kubačková,
B. Zahatlanová, R. Hnidková, 
Ľ. Kvašňovská

❀ 6. miesto trio senior strapce – 
B. Zahatlanová, R. Hnidková, 
Ľ. Kvašňovská

mažoretky Staškov
Po dlhej, takmer 2-ročnej, súťažnej prestávke vynútenej protipandemickými opatreniami,
sa kolotoč mažoretkových súťaží na nejaký čas opäť rozbehol.

Open World Cup 2021
Zadar, Chorvátsko

Medzinárodná asociácia MWF, mesto
Zadar a športové centrum Višnjik hos-
ťovalo v dňoch 23.-24. 10. spolu 38 ma-
žoretkových súborov z 10 štátov.
Konkurencia bola silná. Slovensko re-
prezentovali aj naše mažoretky Edit,
ktoré do bojov o medaily vyslali dve só-
listky – juniorku Viktóriu Jakubcovú
a  seniorku Kamilu Kobolkovú. Tieto
dievčatá sa predstavili dohromady v 4
súťažných disciplínach a za  všetky

svoje choreografie si odniesli najcen-
nejšie medaily. Z krásnych úspechov sa
tešil celý náš klub, aj keď doma pri on-
line prenose.

❀ 1. miesto sólo junior strapce – 
V. Jakubcová

❀ 1. miesto sólo senior palica – K. Ko-
bolková

❀ 1. miesto sólo senior acrobatic s pa-
licou – K. Kobolková

❀ 2. miesto sólo senior strapce – 
K. Kobolková

O Pohár města 
Hranice 2021  

Hranice na Moravě
10. ročník súťaže sa konal dňa 6. 11.
v športovom centre Napária. Usporia-
dateľom boli Mažoretky Marcely Syn-
kové, z.s. Prítomná bola odborná
a laická porota, ktorá všetkých 5 našich
choreografií ohodnotila na medailo-
vých pozíciách. Nezaháľal ani 14-členný
rodičovský tím. Svoju choreografiu na
motívy muzikálu The greatest show-
man konečne dokončil a  pripravil
k svojej premiére. A tá sa naozaj vyda-

rila. Svedčil o tom veľký potlesk, ktorý
sa od prvých tónov ozýval celou halou.
Počiatočné obavy našich rodičov sa tak
po prvých tónoch rozplynuli a zmenili
v  pocit silnej podpory obecenstva
a v navodení veľmi príjemnej atmosféry
v hale. Potešili sa zároveň aj z vysokého
bodového hodnotenia. 

VýSLEDKy ODBORNEJ POROTy:
❀ 2. miesto sólo junior strapce –

D. Oravcová
❀ 1. miesto sólo senior strapce –

Ľ. Kvašňovská
❀ 2. miesto trio senior strapce –

R. Hnidková, B. Zahatlanová, 
Ľ. Kvašňovská

❀ 1. miesto miniformácia senior
strapce N. Zbončáková, R. Hnid-
ková, B. Zahatlanová, M. Kubač-
ková, Ľ. Kvašňovská

❀ 1. miesto pódiová skladba strapce –
rodičovský tím 

Všetkým mažoretkám a  tréner-
kám srdečne blahoželáme a  ďaku-
jeme za vzornú reprezentáciu našej
obce  a celého Slovenska.

Sabelová Edita

Konečne po dlhšom období, spôsobenom vonkajšími
vplyvmi, sme mohli ukázať silu a krásu kolektívneho úsilia,
venovaného výberu a príprave skladieb, tvoreniu choreogra-
fií, kostýmov, nácvikom a ďalším sprievodným činnostiam.
Vo chvíli, keď sme stáli na ploche, plní rôznych emócií, ča-
kajúci na prvé tóny skladby, cítili sme, ako keby na okamih
zastal čas. A potom zaznela úžasná hudba a my sme cvičili,
tancovali, vyskladali rôzne obrazce a vytvorili kratučký prí-
beh lásky, šťastia, súboja a víťazstva všetkých. 

Prekvapili sme v oboch kategóriách a boli sme ocenení
viacnásobným potleskom. Z plochy sme odchádzali s vedo-
mím, že náš príbeh sa páčil a všetko to stálo za to.

A preto sa chceme poďakovať vedúcej klubu Editke Sa-
belovej, Jankovi Sabelovi, Evke Latkovej, že nás všetkých
stále inšpirujú.

Člen rodičovského tímu Iveta Palubiaková, 
súťaž O pohár mesta Hranice

Komentár rodiča

M i n i  j u n i o r Tr i o  s e n i o r,  s o l o  j u n i o r M i n i  d e t i Duo senior Solo senior Mini kadet Mini senior Solo Rodičovský tím



Keď sa obzriem za jesennou časťou, tak
jednoznačne prevládajú pozitíva nad
negatívami. Najmä čo sa týka tabuľko-
vého postavenia, herného prejavu, ale
aj prístupu a celkového nastavenia 
k povinnostiam, za to musím chlapcov
pochváliť. Hlavne by som chcel vy-
zdvihnúť našu defenzívu, do ktorej sa
zapájali a  plnili si úlohy zodpovedne
všetci naši hráči. Z 13 zápasov sa nám
podarilo až 8-krát udržať čisté konto,
čo je veľmi dobrý ukazovateľ. Na domá-
com ihrisku sme dokonca ani raz nein-
kasovali, čo sú vynikajúce štatistiky
a skvelá vizitka pre naše mužstvo. Na-
opak negatívom sú určite nezvládnuté
zápasy s mužstvami z čela tabuľky. Zá-
pasy v Makove a v Bešeňovej nám ne-
vyšli podľa predstáv, najviac ale mrzí
zápas  v Tvrdošíne, kde sme si vytvorili
obrovské množstvo šancí, no nedoká-
zali sme sa presadiť ani z tých najvylo-
ženejších. V neúplnej tabuľke 4. ligy –
Sever figurujeme na 3. mieste s bilan-
ciou 9 výhier, 0 remíz a 3 prehry s 27
bodmi a kladným skóre 24:13. Ku kom-
pletnému odohratiu jesennej časti chý-
bajú odohrať 2 zápasy, Kysucké 
N. Mesto – Staškov a Turzovka – Beše-
ňová. Keďže sa okres Čadca koncom
októbra ocitol v nepriaznivej pande-
mickej situácii, spomínané 2 zápasy sa
odohrajú až na jar. S prípravou na od-
vetnú jarnú časť chceme začať už 

7. 1. 2022. V tomto  prípravnom období
by sme sa chceli čo najkvalitnejšie pri-
praviť na veľmi ťažkú odvetnú časť. 
K tomu by nám mali dopomôcť aj kva-
litnejšie tréningové podmienky v  Krásne
nad Kysucou, ktoré disponuje ihriskom
s umelým povrchom. V tomto období by
sme chceli určite dotiahnuť aspoň 1-2
hráčske posily, pretože i naša súpiska
je pomerne úzka a určite by sme priví-
tali posily v kádri. Práve menší počet
hráčov sa ukázal v porovnaní s konku-
renciou ako náš veľký nedostatok. 
V zimných mesiacoch nás v príprave
postupne preveria: 30. 1. Stará By-
strica, 13. 2. líder 5. ligy sk. B Zubro-

hlava a 5. 3. sa stretneme s najlepším
kysuckým mužstvom Krásnom nad Ky-
sucou. Všetky naše prípravné zápasy by
sa mali uskutočniť v Krásne so spoloč-
ným časom výkopu o 10:00. Prvé jarné
kolo je naplánované na 26. marca, kedy
budeme hostiť v derby zápase futbalis-
tov Makova. Ale ešte predtým, 
19. marca o 15:00, je vložená už spomí-
naná dohrávka 13. kola v Kysuckom
Novom Meste. Na záver by som chcel
aj touto cestou poďakovať všetkým hrá-
čom, sponzorom, vedeniu obce a fanú-
šikom, že nás aj v tejto neľahkej dobe
pre šport stále podporujú. Pre nás všet-
kých je to obrovská podpora a veľký zá-
väzok do budúcnosti.

Patrik Koňušík

39Staškov38Staškov

Futbalisti Fk Slávia Staškov

FK Slávia Staškov – muži

Hodnotenie jesennej časti žiakov 3. liga, skupina „a“

13 zápasov, 11x výhra, 2x remíza, 
0x prehra, skóre 84:18, počet bodov
35, 1. miesto v tabuľke z toho bilancia
doma – 4x výhra, 1x remíza, 0x pre-
hra, skóre 33:5, počet bodov 13,
vonku –7x výhra, 1x remíza, 0x pre-
hra, skóre 51:13, počet bodov 22

NAJLEPŠí STRELCI:
Lukáš Zajac – 24 gólov, Jakub Zajac –
20 gólov

Mužstvo starších žiakov, kategória
U15, je najlepšie kombinačné mužstvo
v súťaži. Potvrdzujú to nielen výsled-
kami, ale aj predvedenou hrou. Všetko
je to podložené silnými individualitami
Lukáša a Jakuba Zajaca. 

Dlhodobá výborná práca trénera pri-
náša efekt, futbal v tejto žiackej kategórii
už má hlavu a pätu. Je veľká škoda, že
nám hlavne v zimnom období vypadne
spolupráca s futbalovou Arénou v Korni,
kde prebiehal kvalitný tréningový proces
vo výborných podmienkach.

Je tu opäť ako minulý rok možnosť
postúpiť do vyššej súťaže (2. liga). Naj-
lepšie mužstvá z našej súťaže by sa ur-
čite nestratili v 2. lige, ukazovali to už
výsledky v prípravnom období, kde sme
si zmerali sily s mužstvami Čadce, Tur-
zovky, Rakovej a boli sme výsledkovo 
a herne úspešní.

Sú tu ale zvýšené náklady (finančné
a časové), za súpermi treba ďalej cesto-
vať – Žilina, Orava, Martin. Uvidíme,
ako sa bude chlapcom dariť v jarnej
časti futbalovej sezóny. Majú však
všetky predpoklady naplniť svoje vy-
soké ambície a ciele.

13 zápasov, 5x výhra, 0x remíza, 8x
prehra, skóre 37:70, počet bodov 15,
8. miesto v tabuľke z toho bilancia
doma – 1x výhra, 0x remíza, 5x pre-
hra, skóre 11:42, počet bodov 3,
vonku – 4x výhra, 0x remíza, 3x pre-
hra, skóre 26:28, počet bodov 12

NAJLEPŠí STRELCI: 
Kristián Štrkáň – 10 gólov, Michal
Gottwald, Jakub Kavaler, Sebastián
Štrkáň – po 5 gólov

Naši mladší žiaci striedajú kolísavé
výkony počas celej jesennej časti.
Máme v tejto kategórii U13 vekovo
mladších chlapcov, môžu spolu hrať
ešte min. 2-3 roky. Takže v ďalšom sú-
ťažnom ročníku očakávam zlepšenie, či
už výsledkové, ale aj herné. S počtom
detí na tréningovom procese a aj na
majstrovských zápasoch som spokojní.
Nevýhodou sú však veľké rozdiely
medzi chlapcami v hernej činnosti jed-
notlivca, je to aj dané tým, že veľmi ne-
skoro začínajú s futbalom. Vo veku 10
rokov a viac nemajú dobré návyky 
a treba sa im viac venovať individuálne.

Teší ma, že chlapcov šport baví 
a z každého čo i len malého úspechu
prejavujú nefalšovanú detskú radosť.

Prajem nielen im, ale aj Vám všet-
kým do Nového roku 2022 hlavne
pevné zdravie, rodinnú pohodu. Mojím
prianím je, aby sa skončili všetky tieto
Covidové opatrenia a mohli sme sa na-
plno venovať svojím záľubám, koníč-
kom a neboli sme ničím obmedzovaní.
Veď zakazovať deťom športovať je ten
najväčší alibizmus a najväčšia slabosť.

Patrik Gottwald, tréner U13

Rovnako ako naše A-mužstvo hrajú do-
rastenci Staškova v 4. lige sk. Sever. 
V 12-člennej tabuľke sú na 8. mieste,
keď v 11 zápasoch si pripísali 11 bodov.
V tejto mladšej kategórii je najdôleži-
tejším cieľom rozvoj individuality
hráča. Chceme chlapcov komplexne
zlepšovať po všetkých stránkach.
Verím, že onedlho doplníme z tohto do-
rasteneckého družstva niekoľkými ta-
lentovanými hráčmi aj naše mužstvo

Dorast

dospelých. V tomto ročníku 2021/2022
patria naši dorastenci k ročníkovo naj-
mladším v súťaži. V základnej zostave
nastupujeme až v priemere so šiestimi
15-ročnými chalanmi, v niektorých do-
konca nastúpili aj naši najtalentova-

nejší z kategórie žiakov U15. Pre nás
všetkých v klube sú dôležité všetky ka-
tegórie a snažíme sa im vytvoriť čo na-
jideálnejšie podmienky k ďalšiemu
futbalovému rastu. Pevne verím, že táto
pandémia, ktorá nás obmedzuje už tretí

rok, onedlho skončí, a chlapci, ktorí
kvôli obmedzeniam, nemohli športo-
vať, stretávať sa, tak budú mať stále
chuť na sebe tvrdo pracovať a zlepšovať
sa. 

Patrik Koňušík

Bilancia starších žiakov, kategória U15

Bilancia mladších žiakov, kategória U13
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